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PREFAA

Au trecut ease anî de când — la 27 August

1890 — românimea toat, cu inima adînc îndure-

rat, ÎI aintea ochii împinjeniî de lacrimi spre

micul sat Mircetiî, aezat pe-un colnic deasupra

\'ieî iretului, între Roman .i Pacani. Glasul tu-

turor er innecat, când trebuia s rosteasc cu\"intele:

«a murit Alecsandri. ~ Nu sciu când inimile tuturor

Românilor — cât de puin crturari — s fi fost

maî înduioate decât în c^iua aceea, pentru c
atunci i într'acel sat, dup nume de mult cunoscut

tuturora, se cobora la vecînica locuin unul din

ceî mai iubii brbai aî neamului nostru, cânt-

reul în curs de o jumtate de veac al doruluî, al

avînturilor i al volnicieî acestuî întreg neam.

O jumtate de veac Alecsandri a fost struna, în

care au vibrat btnile inimii Românuluf. Cântarea

luî a eit din afundul cel maî intim al acestei

inimi; de aceea el a început la 1842 cântând cu
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«Doîna, doinit!» i de aceea, din inim eind, cân-

tarea luî a ptruns tot-deauna în adîncul inimif romî-

netî, i el a remas poetul vecinie tîner.

Voiii aminti aci numai treî momente de cpe-

tenie din îndelungata, glorioasa i fericita luî ac-

tivitate.

începuse epoca luptelor eroice, când Româniî

s'aii ridicat din amoreal ca din mormînt, pentru

ca s-î croiasc o viea nou i s-V fac din

nou o patrie din ruinele jalnice ale patriei glo-

rioase a strmoilor. Alecsandri cânt avîntul nea-

mului în Deteptarea Roinnieî, iar în Sentinela

roman arat rostul milenar al acestui neam la Car-

pai i la Dunrea betrân.

Un noîl pas înainte se pregtiâ: fraii de ace-

lai sânge, de aceeai limb, de aceeaî lege, vo-

iese s se uneasc într'un singur stat. Hora Unirii

este expresiunea simemîntuluî obtesc, cântând c

:

Unde-î unu], nu-î putere

La nevoi i la durere

;

Unde-.s doî puterea cresce.

i dumanul nu sporesce.

Unirea mult dorit se face i pe aceast teme-

lie puternic se cldesce noul Stat român, în-

chegat de poporul român regenerat. Curînd sun
trîmbia rsboiuluî. Pv.omânul, pe a crui palo se
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pusese rugin secular, se ridic, alearg în lupt

i arat lumiî uTmite c este tot cel din glorioasele

vremuri de alt dat. Avîntul de vitejie cuprinde

românimea toat, pân în cele maî adîncî vî ale

munilor, pân în cele maî deprtate colibe ale

ciobanilor. Alecsandri îî înstrun coarda eroic a

lirei' i ea vibreaz puternic. Btrânul cântre— tot

el i aproape numai el — identificat înc odat
cu poporul seiî, cânt voinicia vitejilor, pe a luî

*Pene Curcanul» i pe a «celor noue din Vas-

lui i cu sergentul zece».

Iat cause marî, pentru carî românimea toat
— treî generaii pe rînd — sa îndulcit cu versu-

rile luî Alecsandri, buci din inima eî, emoiuni

dm sufletul eî. Alecsandri a cântat pentru toi din

inimile tuturora, i de-aceea în viea a întâlnit

numaî simpatie, dragoste i flori, iar moartea luî

a învelit românimea în jale adînc.

Alecsandri este poetul, cântreul românimiî în

veacul al XlX-lea. Volumele poesiilor luî aii fost i

sint giuvaerul bibliotecei literare a orî-creî case

de crturar român; ele stau la loc de trunte, la

îndemân ; sînt legate cu deosebit îngrijire i

roase prin deasa întrebuinare. In ele se cetesce

la toate vîrstele, toî gsesc în ele ce le place : li-

ric uoar i dulce, pastelurî fermectore, narai-

unî epice de fapte eroice.
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Versurile luî Alecsandri au farmecul deosebit al

dulcilor amintiri din copilria fericit ; ele ne amin-

tesc cântecele pe cari ni le cântase glasul dulce

i în veci neuTtat al mamei, glasul cald al surorii

;

limba i ritmul lor aii farmecul simplicitii i dul-

ceaa neasemuit a naturalului.

Alecsandri i-a publicat poesiile sale in maî

multe ediii.

La 1853 a publicat la Paris (De Soye et Bou-

chet, imprimeurs) Doine i lcrimioare^ 18^2—18^2.

Zece anî maî târziu, la 1863, a tiprit la laî

un volum cu acelai titlu, care îns pe lâng Doine

i lcrimioare cuprinde Suvenire (21 buci) i
Mrgritarele (46 buci).

La 1875 a fcut prin librria Socec marea edi-

iune a operelor sale complete. Poesiile eraii îm-

prite în treî volume: /. Doine i Lcrimioare,

II. Mrgritarele, III. Pasteluri i legende.

La 1880 a adaos un nou voluma (Legende

none — Ostaii notrii), în care a adunat câteva

legende compu.se dup 1875 i toate comininerile

relative la resboiul independenei.

Alecsandri îî îubiâ compunerile sale
;
pe unele

le cetiâ cu plcere prietenilor în intimitate saii luî
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însuîî in singurtatea ticnit dela Mircesc''. Tn

aceste cetiri mereu schimba câte o vorb saii ref-

cea câte un vers. In odaia lui' de lucru. într'un

dulpior închis cu uî de sticl, avea o coleciune

de poei moderni francezi, i între volumele lor era

fi este pân astzî un exemplar complet al scrie-

rilor sale în ediia Socec dela 1875, exemplar dedi-

cat soiei sale cu aceste cuvinte « Paiilinei. — Su-

venir — V. Alecsandri^ . In acest exemplar a in-

semnat Poetul toate schimbrile i îndreptrile f-

cute în versurile sale dela 1875 pân la sfârit.

Ediia Poesiilor dela 1875 se sfârise înainte de

1880 i Alecsandri avea intenia de a face una

nou, dar a tot amânat punerea în lucrare a aces-

tui gând — pân când a fost prea târziu. Sînt

decî peste 15 anî decând librria român nu maî

are în rafturile sale poesiile luT Alecsandri, i ceî

cari voesc s-î procure un exemplar sînt în ne-

putin de a-1 gsi.

Ediiunea de fa va face sa înceteze aceast

lips atât de adine simit în toat lumea noastr

literar. Primind însrcinarea de a supraveghia ti-

prirea ei, mi-am dat silina ca textul poesiilor

s fie corect reprodus în ultima form pre care

le-a dat'o Poetul. Doamna Pauliiia Alecsandri,

vduva luî nemângiat, a bine-voit amî pune la

disposiiune spre acest scop exemplarul corectat
;
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astfel toate schimbrile fcute de dînsul aii putut sa

fie introduse în textul aici tiprit. Asemenea schim-

bri sint maî ales în Inir-te-inrgrite, Ana
Doamna, Dan cpitan de plaiiî, Legenda Cio-

cârliei i altele.

Partea nou în aceast ediiune este cea de la

sfîritul volumului II, paginele 473—667. Pe aceste

pagine s'au tiprit poesiT cari nu se afl în edi-

iunile anterioare, fiind fcute — probabil toate— in

urma ediiei dela 1875 i 1880. Cea maî mare parte

din aceste compuneri se tipresc acum pentru în-

tâia oar, sub numirea Altele, dup manuscriptele

originale ale poetului', afltore în coleciunea Aca-

demiei Române, creia au fost lsate prin voina

luî. Câteva au fost reproduse din Convorbirt lite-

rare, unde au fost publicate pe când poetul er
în vie.

Am crec^ut nimerit a reproduce înaintea acestei

ediiunî cuvintele pline de durere i de admirai-

une adînc rostite la niormîntul marelui poet de

d-1 D. A. Sturdza, care din copilrie l'a cunoscut,

l'a admirat i l'a iubit.

I. Bianu.
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la 27 August 1890

de

D. A. S T U R D Z A

Stm aci cu toiî, strînî de durere, i greu ne

ese un cuvînt din gur, cci un mare gol s'a fcut

in ear. Cel maî iubit fiii al poporului român s'a

dus dintre noî, abia ajuns la marginea biblic a

vieif omeneti, dup un scurt timp de dureri i
de chinurî.

Din calea cea strimt i trecctoare a vieii p-
mintetî, el a trecut acolo, unde este locaul celor

aleî, acolo unde nu este nici întristare, nici sus-

pin, ci viea vecînic. El e astzT de sigur fericit,

cci el a trit o viea bine umplut, avend dina-

inte-î scopuri mari i frumoase, lsând în urm-î

eluri mree atinse i realisate. El a trit, el a

lucrat, el a murit, putem zice, in plin. Poporul ro-

mân îns remâne plin de durere, ccT el nu numai

a perdut pe un om bun i blând, pe un brbat

înelept, pe un patriot convins, pe un lupttor ager,

pe un cetean ilustru, ci a remas orfan ce cânt-
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reul luî cel maî duios, cel mai fermector, la al

cruia graiti i viers tresria toat suflarea româ-

neasc.

Cincî-zecî de anî a stat Alecsandri necont enit

în faa naiuniî, cântând cele maî gingae simirT

i emoiunî ale inimii omenetî, descriind cu cu-

vinte fermectoare frumuseile crii i traiul popo-

rului, punend dinaintea noastr imaginea gloriei

strmoetT i a virtuilor de maî înainte, îmbr-

btând generaiunea sa cu cântece vitejeti i cu

inspiraiunî puternice. înlând faptele mari ale na-

iuniî, plin de credin în ear i credincios eî.

Cincî-zecî de anî a luptat Alecsandri cu ceî maî

vrednicî, cu ceî maî bunî, cu ceî maî voinicî i
maî inimoî fiî aî naiuniî, ca s recapete liberti

i drepturi, ce se preau pentru tot-deauna per-

dute, ca s asigure urmailor o patrie cu un viitor

demn de originea i de trecutul neamuluî românesc.

Cincî zecî de anî a fost Alecsandri unul din cei

de frunte, acolo unde era de lucrat i de muncit.

El a fost unul din fruntaiî aceleî generaiunî, care

vecînic va sta exemplu de cugetrî i de fapte,

de desinteresare i de devotament, de curagiu i
de modestie, de simemînt de datorie i de neo-

bosit voin.

Zcea eara Româneasc în grea urgie, în groaz-

nic umilire, în neptruns întunerec. Nicî o spe-
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ran, nici un sprijin de nicieri. Poporul român

prea prsit ;i urgisit. Atunci se ridicar acei

brbaî, puini la numcr, dar tari de inim, fala

eriî i a neamului lor ; atunci Alecsandri, în mij-

locul lor, a ridicat glas mare din trîmbia învierii,

ca s se trezeasc poporul românesc.

Cu toii ve aducei aminte acele nemuritoare

strofe, adresate naiunii, i carî aci, dinaintea mor-

mîntuluî sgu, se cuvin a resuna ca un omagiu zi-

lelor marî trecute, ca o siguran zilelor mari vii-

toare.

Alecsandri zicea naiunii

:

Vot ce staY în adormire, vot ce stat în nemicare,

M 'auzii prin somnul vostru acel glas triumflor,

Ce se 'nal pân'la cerurt din a lumit deteptare

Ca o lungi salutare

Ctr'un falnic viitor ?

Nu simit inima voastr c. tresare i se bate ?

Nu simiî în peptul vostru un dor sfînt i românesc

L'a cel glas de înviere, la cel glas de libertate,

Ce ptrunde i resbate

Orî-ce suflet omenesc ?

Iat ! lumea se deteapt din adînca-t letargie

!

Ea pete cu pas mare ctr'un el de mult dorit!

Ah ! Trezii-vg ca dînsa, frait met de Românie !

Sculat tot cu brbie,

Ziua vieit a sosit

!

431S — Alecsandri. — Foesii. I. II
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Libertatea 'n faa lumiT a aprins un mîndru soare,

'acum neamurile toate ctre dînsul aintesc,

Ca un cârd de vulturi ageri, ce cu-aripî mântuitoare

Se cerc vesel ca s sboare

Ctre soarele ceresc !

Numai tu, popor române, s zacî vecînic în orbire ?

Numai tu s fiî nevrednic de-acest timp reformator .-

Numai tu sa nu ieaî parte Ia obteasca înfrire.

La obteasca fericire,

La obtescul viitor ?

Pân când s cread lumea, o ! copii de Românie !

C'orY-ce dor de libertate a perit, s'a stins în voi ?

Pân când s ne tot plece cruda, oarba tiranie

i la caru-i de trufie

S ne'njuge ca pe boY!

i ]a aceast strigare, s'a trezit poporul româ-

nesc, a eit în faa lumii i a dovedit c viii este.

Când vrjmaii eriî urzir, dup rsboiul Cri-

meeî, cea maî cumplit trdare pentru a îndui
glasul eriî, care cerea constituirea temeinic a Sta-

tului român. Hora Unirii a luî Alecsandri aleig

din gur în gur pentru a întri inimile i voin-

ele, pentru a arta i celor maî nepricepui ade-

verul, iar actele oficiale ale lui Alecsandri, ca mi-

nistru în 1858, conineau, dup secolî, întâiele cu-

vinte consciente de sine i demne ale unui gu-

vern românesc.
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Când eara fu înfine redatS sieT, gsim pe Alec-

sandri peste tot locul, împingend înainte spre

culme în sus carul Statului roman, pe care el :>i

cu generaiunea luî îl scosese din rea i urîcioas

mocirl.

1-21 a fost întâiul trimis oficial al eriî la o mare

i puternic împcrie, unde a vorbit cu voce

blând, dar decis, despre interesele i cererile

României. El a fost întâiul trimis oficial al eriî,

care a vestit în Occident cu voce clar .i neted

c România a reînviat. i de atunci pân acum,

când i s'a stins glasul, el nu s'a lsat de datorie.

Mai presus de toate îns, Alecsandri a înlat

simirile tuturor spre fapte marf i glorioase prin

cântecele sale, din cari i urmaii notri vor sorbi

trie i virtute.

El a murit în pace, cci a luptat i a învins.

Visul tinereii l'a pipit cu manile, i singur el

siei a cântat cântecul de desprire, zicând

:

Pas dar! pas tot înainte! timpul vecli;îi din nou zorete!

Viitorul României dat-a mugur ce'ncolete 1

O copiT! de voî sunt mîndru, siml acea mîndrie mare,

Care crete cu mrirea unui neam în deteptare.

Mi-am vezui visul cu ochit, de-acum pot s mor ferice 1

Acum el nu maî e printre noî, dar atât de

obicînuiî suntem cu toii s -l seim în mijlocul nos-
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tril c mult timp greu ne va veni a crede c in

adever orfani suntem de dinsul, de cântreul

nostru mult iubit. De câte-orî îns vom voi a ne

înl maî sus peste miseriile omeneti i s bem
din isvor rcoritor, întritor i limpede, vom alerg

la scrierile luî Alecsandri ca la o comoar nepre-

uit. Versurile sale se vor rosti de mici i de

marî, de tineri i de betrânî, de poporul întreg,

în memoria luî, care va fi i va remâne cât va exist

suflet de Român.

Fie ca aceast memorie s ne ie necontenit

sus, la înlimea cerinelor naiunii, aducendu-ne

aminte nemuritoarele cuvinte ce el a zis de nea-

mul românesc. :

Cci el are din vechime o menire strlucit,

El a fost i vrea s fie sentinel neclintit

Pe pmîntul strmoesc.

Urmailor seî, familieT sale, Alecsandri las o

mare mângiere : c el, maî mult decât orî-care

altul, a fost fiul iubit al eriî i al poporului, i

c ast-fel memoria luî va remâne vie pentru vecie.
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PREA-IUBITULUI MEU PRINTE

VORNIC V. ALECSANDRI

Închin aceste doîne cu iubire i recunoscin

1858.





I

DOINA

T"\oma, doîni!

De-a av^eâ o puiculi

Cu flori galbine 'n cosi,

Cu flori roii pe guri

!

De-a avea o mândrulic

Cu-ochiorî de porumbic
i cu suflet de voinic !



DOINA

De-a avea o blîoar
Nalt, vesel, uoar
Ca un puiu de cprioar!

Face-m'a privighitoare,

De-a cânt noaptea 'n rcoare

Doina cea desmîerdtoare!

Doina, doinit !

De-a avea o puculi •

i trei glonî în punguli

'o sorîoar de brdi

!

De-a avea, pe gândul meu.

Un cal aprig ca un leii,

Negru ca pecatul greii 1

De-a avea vr'o epte fraî

ToT ca mine de brbai
i pe zmei înclecai

!



DOÎNA

Face-m'a; un vultur mare

De-a cânta c^iua, la soare,

Doina cea de resbunare

!

Doina, doinit !

i î-a <;Jice : Mîndruli,

Me jur p'ast crucili

S te in ca un bdi!

i î-a (^ice : Voinicele,

S te'ntrecî cu rîndunele

Peste dealuri i vâlcele

!

i le-a (^ice : epte fraî.

Facei cruce i jurai

Vil în veci s nu ve dai

!

Haî, copil, cu voînicie

S scpm beata moie
De pgânî i de robie

!



II

BABA CLOANA

Baba-î calul draculuî.

(Vorb veche)

Oede baba pe clcae •

j> In tufarul cel uscat,

i tot cat ne'ncetat,

Când la luna cea blae,

Când la focul cel din sat.

i tot toarce cloana, toarce,

Din msele clânnind

i din degete plesnind.

Fusu-î repede se'ntoarce,

lute'n aer sfârîind.



BABA CLOANA

«Fugi Urite ! baba (,lice,

Peste codru cel frun(;|os,

In pustiii întunecos !

Fugi, s'alerge-acum aice

Dragul mindreî, Fet-frumos.

«De-a veni el dup mine

S-1 îubesc eu, numai eu,

Dare-ar Domnul Dumnecjeu

S-î se'ntoarc tot în bine,

Cum se'ntoarce fusul meu !

«Ear de n'a vrea ca s \ie,

Dare ar Duhul necurat

S fie 'n veci fermecat

i de-a Iadului urgie

Vecinie s fie-alungat

!

«în cap ochii s-î se'ntoarc

i s-î fie graîul prins,

Ear Satan, c'un fer aprins,

Din pept inima s-î stoarc

i s'o ard'n foc nestins !



10 BABA CLOANA

«Fear-verde s-l goneasc

Cât va fi câmp de gonit

i lumin de zrit.

Noaptea înc s-l munceasc

Sânge ro i Hraconit !

»

Toarce baba maî turbat !

Fusu-î sboar nevecjut,

Ccî o stea lung'a cc^ut,

Pe lun s'a pus o pat
i 'n sat focul a scc^ut:

«Drag puiule, bete,

Trage-î mâna din cel joc

Ce se'ntoarce lâng foc,

'ochiî dela cele fete

Cu ochi marî far' de noroc.

«Vin' la mine, vohiicele.

C eii noaptea î-oiu cânta,

Ca pe o floare te-oiu ctâ
;

De deochiu, de soarte rele

i de erpi te-oiu descânt.



BABA CLOANA 11

«Vaî ! din (,liua cea de var,

Când, prin lunc rtcit,

Cântai Doina de iubit,

Cu-a mea inim amar
Sufletu-mî s'a învrjbit!

«Ad-mî faa ta voîoas

'aî teî ochi de desmîerdat,

C me jur în ceas curat

S-î torc haine de matas,

Haine mîndre de 'mperat.

«Vîrcolacîul se lesce
Sus pe lun ca un nor.

Vin' ca paserea ntr'un sbor

Pn'ce vîaa-mî se sfîresce

Ca i lâna din fuior. ^>

Baba Cloana geme, plânge.

Cci fuiorul s'a sfîrit

Ear vornicul n'a venit

!

Manile cumplit îî frânge,

Crunt strigând spre resrit:



12 BABA CLOANA

«Saî din hu fâr' de lumin

Tu, al ceruluî duman !

Tu, ce n veacuri schimbi un an

Pentr' un suflet ce suspin.

Duhul reuluî, Satan

!

«Tu ce stingi cu-a ta arip

Candela de pe mormînt,

Unde zac moate de sfint,

Când încungîurî într'o clip

De trei orî acest pmînt!

«Vin' ca 'n ceasul de urgie

Când sborî noaptea blstemând.

Ca s-mî faci tu pe-al meu gând,

C de-acum pe vecînicie

ie sufletul îmî vînd

!

Abea cjice i de-odat

Valea, muntele vuesc.

In nori corbii croncesc,

i pe-o creang ridicat

Doî ochi dumanî strlucesc

!



BABA CLOANA 13

«Eu pe mîndru-î l'oiu aduce,

— Sbear' un glas ce d fiorî

Printre erpi i printre flori

La cea balt de me-î duce

i 'nipregîuru-i de treî orî!»

Baba Cloana se pornesce

Fr grij de pecat,

Cu Satan înclecat

Ce din dinî grozav scrânesce

i tot blastem turbat.

Salt baba, fuge, sboar

Cu sufletul dup dor

Ca o buhn la isvor,

i'n urm-î se desfoar
Toat lâna din fuîor.

Fuge baba despletit

Ca vîrtejul fioros

Sus, pe malul lunecos,

i'n tcerea adincit

Satan url furios.



14 BABA CLOANA

Miî de duhuri es la lun

Pintre papur sburând,

i urmeaz uerând,

Baba Cloana cea nebun
Care-alearsf descântând.

Codrul sun, clocotesce

De-un lung hohot pn' în fund.

Valea, dealul îi respund

Prin alt hohot ce'ngrozesce,

Dar pe dînsa n'o ptrund!

Ea n'aude, nici nu vede,

Ci tot fuge ne'ncetat

Ca un duh înspîmîntat.

Cci Satana o rpede

Ctr elul deprtat.

Pece pasurî înc grele...

Mîndruî c î-a dismîerdâ.

Ca pe-o floare l'a ctâ,

De deochiii, de soarte rele

i de erpî l'a descânt.



BABA CLOANA 15

Doî paY înc... Vaî! in lunc

7'ip coco^ul trezit

;

Ear Satan afurisit

Cu-a s'a jertf se arunc

în bltoîul muce(;lit

!

Sbucnind apa'n nalte valurî

Mult în urm clocoti,

In marî cercuri se'nvirti,

i de trestii i de maluri

Mult cu vuet se isbi.

Ear'n urm linitit

Dulce unda-î alin,

i în tain legn
Faa luneî înlbit

Ce cu (^iua se'ngân..

Când pe malu-î trece noaptea

Cletorul uerând,

Printre papuri când i când

El aude triste oapte

'un glas jalnic suspinând:



16 BABA CLOANA

«Vin' la mine, voinicele,

C eii noaptea i-oiu cânta,

Ca pe-o floare te-oiu cta,

De deochiii, de soarte rele

i de erpi te-oiii descânta!

1842. — Mircescî.



III

SORA I HOUL

Ous, în deal, la mnstire

Plânge sora 'ntr'o grdin.

Plânge noaptea i suspin

Dup'a lumei fericire :

«De când eu eram copil

Sînt de toi aî mei uitat

i de rude fr mil

în pustiuri lepdat !

4JIJ4. — Alecsandri. — Poesiî. I.



18 SORA I HOUL

«Fr vin, din nscare

Me ve(^uî eij pedepsit,

i de-a lumeî dismîerdare

Me simii în veci lipsit!

«In amar trind de mic,

Ochi-mî plâng, sufletu-mî geme,

i ca pomul ce jos pic,

Vîaa-mî cade fr vreme!

« Ah ! sfireasc-se îndat

Ast via de durere

!

Vie moartea ateptat

Ca o dulce mîng-âere !

»

-— «Ce spui, drag sorioar ?

— )ise houl din pdure, —
Cu-aî teî ochi ca doue mure,

Tu, frumoas lcrimioar.

«Tu s morî, dulce minune!

i de Domnul nu-î e fric?

Drag sor tineric,

F treî crucY s'o rugciune.



SORA I HOUL 19

«De vreT ochiî s-î luceasc

într' un raiti de veselie,

i ca floarea din câmpie,

în pept inima s-i creasc ?

<cHaî cu mine'n codrul verde

S'auc^î Doina cea de jale

Când pleiî trec în vale

Pe crarea ce se perde.

«S vec^î oîmul de pe stînc

Cum se'nal, se isbesce

Peste corbul ce zresce

în prpastia adînc.

«Ear ciocoiul cum se pleac,

De me vede la potic !

Cum, smerit, în genunchî pic

i de fal se desbrac

!

«•Am doî zmei de bun-cale,

Doî! ... nici vîntul nu-î întrece!

Am tovareî doîsprec^ece

i la brîu patru pistoale.



20 SORA I HOUL

«Am la pept o crucili

Cu lemn sfint, cu moate sfinte,

i 'n pept inim ferbinte

Ca ferbintea ta guri.

«Am o peatr nestimat

Care noaptea viii lucesce

Precum ochîu-î ce pândesce

Fericirea deprtat.

^-Las tot. neagra chilie,

Comanac, metaniî, ras
;

i, de vrei a fi voioas

Ca o (^i de voînicie,

«Vin' în lumea fericit

Cu voinicul ce te cheam,
Cci cu dînsul nu e team,
De-a maî fi clugri!»

De-a mers sora, nu e scire;

Ear deatunce pin grdin
Nicî nu plânge, nici suspin

Nime 'n deal la mnstire.

1842. — Hangu.



IV

CRAIUNOU

T>e când la culbu-î paserea sboar
C'un ipat jalnic ca un suspin

i, plecând capul sub aripioar,

Pe creanga mic adoarme lin,

Zamfira trist din cort eise

i cu ochi ume(^î lung se uîtâ

La cornul lunii ce se ivise

Versând pe frunte-î lumina sa.



22 CRAltj-NOU

De când în lume gingaa fat

Zimbîâ ca floarea de pe câmpiî,

Numai de soare fu srutat

Pe sinu î fraged, pe-aî seî ochi viî.

Perul eii negru ca nori de ploae

De-alung pe umeri neted cdea.

Ades copila mîndr, vioae,

De soare 'n peru-i se ascundeâ.

Ear când pe frunte-î ducea cofi
Cu ap rece de la isvor,

Când era umed'a sa guri
i-Î slt florea pe sinior,

Toi trectorii simeai deodat

O sete mare în peptul lor

;

Beau mult ap, ctând la fat.

i urmau drumul oftând de dor.

Ea cânta dulce ca ciocârlia

Ce ciripesce vesel în zori,

i suna ginga atunci câmpia

Ca de un freamet de Sburtorî.



CRAltî-NOr .

Ades btrânii stând împreun

i ascultând-o pe lâng foc,

Trgeau cu sorii noaptea, la lun.

i vesteau fetei mare noroc.

Dar într'o sear sus, pe movil,

O Bab-Cloan din bobi tragend,

I-a (^is cu spaim : s fugi copil,

De strin mîndru cu glasul blând

!

De-atuncî Zamfira în multe rîndurT

Vedea o umbr sburând prin nori,

i toat noaptea sta ea pe- gânduri

In doruri tainici, în dulci fiori.

Acum ea, trist, din cort eise

i cu ochi ume<5^î lung se uîtâ

La cornul lunii ce se ivise,

Ear glasu-î jalnic aa cânta

:

«Craiu-nou strlucite!

«Plâns m'aî gsit,

«Cu gânduri mâhnite,

«Cu chipul cernit.



24 CBAIU-NOtJ

«Inima-mî jlesce,

«Dar nu sciu ce vrea:

«Nu sciu ce doresce

«InimToara mea.

«Cci aude noapte

«Freamete de sbor,

«'apoî blânde oapte

«Ce-î optesc din nor.

«Ear a (^ilef raz
«Când lucesce sus,

« Mult apoi viseaz

«Visul ce s'a dus.

«Craiu-nou! vin' cu bine,

«Cu bine te du,

«Dar jalea din mine

«S nu mî-o laî, nu !

«S me lai cu salb

«De galbinî frumosY,

*Cu nfram alb

«i imineT roi'.



CRArO NoC 25

«S me laî ferice,

«Cu dorn 'mplinit,

«Sburând tu de-aice,

«Craiu-nou mult Tubitl^

Eat c'n valea cea 'ntunecat

Un strSin mindru atunci trecu,

Au^i glasul, veni îndat

'în calea fetei pe loc sttu.

Blancul erau ochiî, blând-era faa,

Blând era glasul celui strin 1

Cci trecii noaptea, ;i dim'ineaa

Gsi copila fr suspin.

Trei (^ile n urm ea avea salb.

Salb de galbeni pe-al seu grumaz.

Avea pe frunte nfram alb,

Ear fîorî nici una pe-al seii obraz

!

Trei ^ile 'n urm Craiu-nou se duse

i cu el mîndrul strin peri,

Sermana fat în drum se puse

Si mult îl plânse, mult îl dori!



26 CBAitr-NOU

Trei cjile 'n urm, colo, pe v^ale

Remase singur un biet mormînt

!

'ades de-atunce un glas de jale

optind s'aude astfel prin vînt

:

«Tu ce spuT vesel, sus pe movil,

«La cornul lunii taînicu-î gând,

«Când vine noaptea, fugî, fugi copil

«De strin mîndru cu glasul blând!»



V

MAGHIARA

/^u ce jale, ce amar

Plâng doî ochi' peste hotar!

Cât se bate, cât suspin

O inim de dor plin

Colo 'n eara cea vecin

!

Mîndris ochii ca din raiu,

Dulci ca soarele din maiu.

Inima e mîndr ear,

Cci ea salt ca o fear

In sin falnic de Maghiar.



28 MAGHIARA

De-al fi pasere sau vînt,

S'alergî lumea pe pmînt,

Ca Maghiara scump floare

N'aî vedea lucind la soare,

Nici în lunc, la recoare!

Alb î-e sînul, dulce crin.

Dar hrnesce-amar suspin

!

Negri-s ochii, cu vpae,

Dar pe faa eî blae

Se topesc ca norf de ploae,

Cci un Domn Român vestit

Peste muni a nvlit

'a luat cu vitejie

Multe suflete 'n robie

i Maghîarî nemeî o mie!

A plecat Domnul Român !

Robii dup'al lor stpân

Aii eit plângând din ear,
'a remas trista Maghiar

Cu ochi plânî, cu jale-amar !



MAGHIARA 29

De treî c,lile plânge-acum !

De treî (,lile cat 'n drum,

Dar nimica nu zresce,

Ccî îubitul ce jlesce

Pe drum nicT c se ivesce

!

Unde-î mândrul teu iubit r

In ce cale-î rtcit ?

Unde-î Doamne! de nu vine

De treî (,lile lâng tine ?

Cine-a spune unde-î, cine r

Vaî ! cu jale, cu amar

Plânge el peste hotar!

Ca i tine el suspin

Cu inima de dor plin

Colo 'n eara cea vecin !

Ear de vreî tu s-l mai ve^li

Peste muni s te repec^lî

Intr'a Zimbruluî Domnie
Unde zac mulî în robie.

i Maghîarî nemeî o mie.



30 MAGHIARA

Peste codri, peste munT,

Peste ape fr puni,

Unde-s florile frumoase,

Unde-s fetele voioase,

Unde-s Doinele duioase.

S te duci spre resrit,

La cel loc nebiruit

Unde-s paloele crunte,

Unde cresc stejarî la munte,

Unde nasc voinici de frunte !.

Eat 'n zori c'a i plecat

Pe un cal alb ne'nclecat

Maghîarina, mîndra fat,

în brbat mîndru schimbat

i cu palo înarmat.

De-aî fi pasere saiî vînt

N'ai ajunge-o pe pmînt.

Cci ca vîntul ea nu sboar,

Nici ca paserea uoar
Dar ca dorul ce omoar !



MAGHIARA 31

esurî, vî, norii din cer

In urm-î departe per.

Cine-o vede, o zresce

Ca o stea care lucesce

Si 'n vzduh se mistuesce.

în codri mereî pustiî,

Unde url feare miî,

A intrat fata voinic

i se duce fr fric

Pe-o strimtoare de potic.

Umbra nopii s'a lit,

Groaza 'n lume s'a pornit,

Vîntul sufl, vijîesce,

Codrul url, clocotesce

Tunetul în cer vuesce.

Dar ea 'ndeamn tot mereu

Calul ce resufl greu

i mult drum în urm-î las

;

C cine doru-1 apas,

De furtuni cerescî nu-î pas

!



32 MAGHIARA

Eat'a sosit în ceas reu

Pe malul unui pîru,

Pîrii mic i îr nume

Ce curgea tainic în lume,

Printre flori reversând spume.

'<Haî vdînice la cel mal»

— pis'a fata ctr cal, —
Dar pe loc calul s'opresce.

In pmînt ochii intesce

i cu groaz sforesce.

«HaîdeT, haî cu Dumneqleu

«S gsim pe dragul meii,

«C de mult amar de vreme

«Dup el sufletumî geme!

«Haî, voinice, nu te teme...

Calul trist a rnchezat

i 'n pîru nval'a dat.

Apa-î crud ca o fear!..

Plar pe mal din unde-afar

N'a esit biata Maijhiar !



MAGHIARA 33

Când luci lumina 'n zorî,

Zcea trupu-î pintre florî,

Lâng malul alb de spume.

Si deatuncî pîru'n lume.

Poarta !\Ia<7hîarineî nume.

1843. — Slatina.

43154- — AUcsiindri.



VI

ALTARUL MNSTIRII PUTNA

"TXomnul tefan, viteaz mare, ce-a dat groaza prin pgâni.

Loca sfînt Cretintii astcjî vrea se fac dar.

i pe malurile PutneT, cu vitejii seî Români,

însui merge se aleag locul sfintuluî altar.

Mare ob.tie-l urmeaz i pe culme se lesce,

Precum aburii pe balt când lumina asfinesce.

Cpitanî, ostaY cu zale i cu platoe de fer,

Pe-aî lor caî sirepî stau mândri ca la semnul de resboiii.

A Moldovei steag de fal filfîe falnic în cer

;

Buciumul vuesce n munte, sun valea de cimpoiii.



ALTARUL MNSTIRII PUTNA 35

Eat c lâng'o movil Domnul tefan sa oprit!

Totul tace!., ochii int, st poporul neclintit.

Trei ostai cu arce 'n mân pe moviTacu se urc;

Doî, ca zimbrul, agerf, mîndri, nali ca bradul dela munte,

Pe-aî lor umeri poart glug, la brâu palo i pe frunte

Cu-a lor lungî i negre plete se coboar'o neagr turc.

Eî ades cu-a lor sgeat rpe^it sus, în nor,

Pintre-a fulgerelor focuri au oprit vulturu 'n sbor.

]\Iulte feare din ceî codri, muli dumani tineri, semeî,

Drept în inimî, drept în frunte aii simit a lor sgeî.

Cci eî sînt arcaii vrednici a luT tefan Domn cel mare

Ce-î gtesce-acum sgeata s'o isbeasc 'n deprtare.

— <CopiT, tragei... eu vreu ast<^î s me 'ntrec în arc cu voî.

Astfel ^ice Domnul tefan!., ear voîniciî amîndoî

Se plec, arcele-î încoard, trag... sgeile lor sboar,

Spintec rpede vîntul ce d foc i vîjîesce.

Se tot duc, se duc ca gândul, i de-abîa ochîul zresce

Pe câmp departe, departe locul unde se coboar.



36 ALTARUL MNSTIRII PUTNA

Ura 'n ceruri se ridic! Url dealul, clocotesce

!

—«S trij", copil!»— le ^ice tefan ce-acum se gtesce.

Zbîrnîe coarda din arcu-î, fulger sgeata 'n vînt,

Pere, trece maî departe i 'ntr'un paltin vechiu sa frânt.

— «Acolo fi-va altarul!»— c^ice falnicul nionarc

Ce se 'nchin i se pleac pe resboînicul seu arc.

— îS treasc Domnul tefan I» — Miî de glasuri îl ureaz.

i poporul jos, pe vale, umilit îngenuncheaz i

1843. — Bucovina.



VII

ANDRIÎ-POPA

/^ine trece 'n Valea -seac

Cu hamgerul fr teac

i cu peptul desvlitr

Andriî-Popa cel vestit !

epte anî cu voînicie

î-a btut joc de Domnie
i tot prad ne'ncetat,

Andriî-Popa, ho brbat!



38 ANDRII-POPA

pi i noapte, de clare

Trage bir din drumul mare

i din ear peste tot

Fug neferiî cât ce pot.

Cci el are-o puc plin

Cu trei glonî la rdcin,
'are-un murg de patru anî

Care muc din dumani,

'are frai de cruce apte

Care-aii supt sânge cu lapte.

i nu-î pas de nimic,

Andrii-Popa cel voînic

!

Cpitane, frioare,

Ce se vede despre soare?

Se zresc vr'o patru caî!..

N'au(^iî tu de-un Mihaî?

Cpitane, te gtesce,

Mihaî mîndru te gonesce.

Eat-1 vine ca un zmeii

!

F trei cruci la Dumnec^eu.



ASDRII-POPA 39

Cum îî \ecle 'n deprtare

Popa strig 'n gura mare

*Haî la goan de neferî !

«Haî la hor de muieri!»

A (^is! ip, se arunc,

Trece es, pîrae, lunc

Cu fugarul sprintinel

i cu hoiî dup el.

Mihaî mîndrul vine eara.

Falnic ca un stâlp de par
Pe un cal alb ce n'are loc

i din ochi arunc foc.

Fug cum fuge-o rîndunic.

Fug ca fulgerul când pic.

i se duc voTniciT, duc

Cu urgie de haiduc

!

Pept în pept!.. câmpul resun,

Toi de tot daia împreun.

Toi la lupt-s încletaî,

Toî în sânge încruntai.



40 ANDRII-POPA

Ura, frai! caii necheaz,

Sus vezduhul scânteiaz.

Ura! moartea s'a ivit!

Vulturii 'n sbor s'a oprit

Di de var pân' în sear

Daii voîniciî s se pear
i cu ferul ascuit,

i cu pumnul amorit

Sângele 'n riiT gâlgâesce,

Glasu 'n gur se sfîresce.

Pece-s mori! doî înc viî,

Mihaî mîndru i AndriY.

Andriî fuge far' de-o mân,
Prinde murgul la fântân,

D pepti, sare pe a
i din gur (,liceaa

:

«Sborî, copile sprintinele,

«S me scapi" de chinuri grele,

«C me jur, de me-î scpa,

«Ca ])e^un frate te-oiu ctâ.»



ANDRTI-POPA 41

Murgul sprinten se rpede.

In zadar! INIihaî nii-1 vede!

«Stî, ho-pop, dragul meii,

«S-î art cine sint eul»

i cum <^ice mi-1 chitesce,

Drept în frunte mi-1 lovesce

Ura! vulturul din norf

Rcni falnic de treî orî.

i?43. — L'cna.



VIII

G R o Z A

/>.albîn ca fclia de galbin cear

Ce-aproape-î ardea,

Pe-o scândur veche aruncat afar,

De somnul cel vecmic Groz'acum zcea;

Ear dup el nime, nime nu plângea

!

Poporu 'mpregîuru-î trist, cu 'nfiorare,

La el se uîtâ.

Unii fceau cruce; alif, de mirare,

Cu mâna la gur capul cltin

i 'ncet lâng dînsul îî optiau aa:



GROZA ^

<E\ s fie Groza cel vestit în eai,

«i 'n sânge 'ncruntat !

"iEl s fie Groza, cel ce ca o fear,

«Fr nicî o grij de negrul pecat

«A stins ^ile multe ^i lege-a clcat!»

Un moneag atunce, cu o barb lung,

La Groza mergend,

Scoase doî bani netec^î din \echea sa pung.
Lâng mort îî puse, mâna-î srutând.

Mai fcîi o cruce si (^ise plângend :

«Oameni buni! an earna bordeiu-mî arsese

«i pe-un ger cumplit

'<Nevasta-mî cu pruncii pe câmp remsese.

«N'avem nicî de hran, nicî ol de 'nvelit>

«i nicî o putere!., eram prpdit!

<Xu ateptam alt din mila cereasc

«Decât a muri,

«Când cretinul ista, Domnu-1 odihneasc

t

«Pe-un cal alb ca earna in deal se ivi

«'aproape de mine calul îî opri.



44 GROZA

«Nu plânge, îmT c^ise, n'aî grij Române,

«F pept brbtesc;

«Na s-î cumperi haîne i cas i pane...

«i de-atuncî copii-mî, ce-1 tot pomenesc,

«Oameni" buni! de-atunce în tihn tresos

i, srutând mortul, btrânul moneag
Oft i se duse cu-al seu vechiu toiag.

Kar poporu'n sgomot strig, plin de jale:

«Dumnecjeii se erte pecatele sale!»



IX

URSIII

Icî 111 vale, la funtun,

Doue fete spal lân...

(Cântecul luî Bujor.)

/>olo 'n vale, la fântân,

Doue fete splau lân,

Splau lân ^i rîdeau,

Ear din irur-a.^a "riau:

«Când a bate vînt de sear

«Prin ogorul de scar,

«De trei orî s descântm

«i 'n fântân s ctm.



46 URSIII

«Dac'a fi s ni se prind,

«Om vedea ca'ntr'o oglind

«De-om avea sori cu noroc

«i ursii cu ochi de foc.»

Cum btu vîntul de sear

Prin ogorul de scar,

De trei orî au descântat,

în fântân aii ctat,

i pe-a sa limpede fa.

Ca prin vis de diminea.

Au vezut ele, zimbind,

Doue chipuri strlucind.

Cele umbre blîoare

Cu gurie zim.bitoare

Pluteau lin, se legnau

i pe fete le 'ngânau...

Eat c pe ap 'n fa.
Ca prin vis de diminea.



URSITI 47

Alte doue sau ivit,

Chipuri mîndre la pri\it.

Ear aceste umbre noue

Nu eraii ca cele doue

Albe ca floarea de crin,

Blânde ca cerul senin,

Ci eraii de vînt picate,

Cu per negru, sprincenî late,

-i cu ochiî oîmuleî

La ochire mult semeî.

^^Ean ve(^î soro, ce minune!

— pis-aii fetele nebune, —
-st Dorul nostru-î împlinit...

^Mult e mîndru la privit!

«Ve<^î tu cele umbre mute?

«Par'c vreu s ne srute.

«Veqlî cum braele-.î întind }

«Par'c vreu s ne cuprind!»



48 URSIII

N'au sfîrit bietele fete,

i pe frunte i pe plete

Nu sciîi cine le-a furat

Câte-un dulce srutat!

Cele fete, la fântân,

De-atuncî nu maî spal lân;

Cci in codri si la drum
IT petrec (^ilele-acum.

Acum sciu ce fel s'arunc

In dumani glonii din lunc,

'ades ele au vec^ut

Ce-î fusja de Arnut.

C de când pe frunf, pe plete.

Au simit mîndrele fete

Câte-un dulce srutat.

Ele 'n codri au urmat



^ URSIII 49

Doî voinici cu sprinceni' late.

Cu fee de vînt picate

i cu ochii ioîmuleî,

La ochire mult semeî.

431J4. — Alccsaiiihi — /'oisii. 1



X

STRIGOIUL

T n prpastia cea mare

Unde vîntul cu turbare

Sufl trist, înfricoat,

Ve(^î o cruce drâmat
Ce de vînt e cltinat,

Cltinat ne'ncetat?

împregTur earba nu cresce,

i pe dînsa nu-T opresce

Nici o pasere-al eî sbor;



STRIGOIUL 51

C sub dînsa 'n orice vreme

Cu durere jalnic geme,

Geme-un glas îngrozitor.

Când e noapte fr stele

Miî de flcri albstrele

Se vcd tainic fluturând,

i prin ele crunt de-odat

O fantasm se arat,

Se arat blstemând.

Cletor nenorocite,

Fugi de-acele cî pocite •

De-î e calul de bun soiu,

C 'n mormîntul fr pace

i sub cruce-acolo zace.

Zace singur un S triero iu 1

într'o noapte 'ntunecat

Dulce oapt 'namorat

Prin vezduh încet sbur
Doue umbre sta în vale.

Ce cuprinse'n dulce jale,

Amor vecinie îî jura.



52 STRIGOIUL

Ear pe-o culme 'n deprtare

Se vedea micând la zare

Un cal alb, copil de vînt;

Coamele-T er sburlite,

'a luî sprintene copite

Spau urme pe pmînt.

«Nu te duce, nu, bdi.»
— )iceâ blânda copilit

Cu ochî plâni', cu glas petruns.

«Ah! te jur pe sfinta cruce!

«Stai cu mine, nu te duce...»

Dar voinicul n'a respuns:

Ci, stringend-o cu 'nfocare,

Dup' o dulce srutare

Rpede s'a deprtat,

i, srind cu veselie

Pe-al seu cal de voînirie,

In vezduh s'a afundat.

Cine-alearg pe câmpie

Ca un duh de vilejie

Intrai nopiî negru sin .-



STRTfionn, 53

Cine fuge, cine trece

Pe la ceasul doîsprecjece ?..

Un cal alb cu-al seu stpân

!

\'întul bate vîjiesce,

Falnic calul se isbesce,

De se'ntrec ca doi voînicT.

Dar prin negurî eat, eat

C lucesc pe câmp de-odatâ

Mii de focurele micT.

Ele sbor, se deprteaz.

Sboar calul, le urmeaz, .

Pind iute ctr mal.

Stî, opresce!.. de pe stânc

în prpastia adânc
Au picat stpân .i cal

!

i de-atuncî in fund s'aude

Gemete, blstemurT crude

Care trec pe-al nopiî vînt.

i de-atuncî ades s'arat

O fantasm 'nfricoat

Care ese din mormînt

!

1845. — Minjina.



XI

CEASUL REU

Oe cel deal pe coaste,

Trece-o mîndr oaste,

Oaste de Români!

Toi voinici de frunte

Care merg s 'nfrunte

Oarde de pgânf.

Ear pe-o culme verde

Ce 'ntre munî se perde

Staii de mi-î privesc



CEASUL KEt

Doue sorioare,

Albe lcrimîoare,

Care nii-î ilesc

:

— ><\'ei,li' tu, sorioar,

Oastea se coboar

Colo pe costi.

\^ec,lî-o cum petrunde

Pe rend i s'ascunde

Colo 'n stejri.

«Vaî ! nu se maî vede!

Cine, cine-a crede

Grija ce duc eu?

Oastea c-î purtat

De btrânul tat

i de dragul meu ?

«Eî se duc în vale

Unde eara 'n jale

Geme cu amar.

Cci au intrat ear
Sabie în ear,
Palo de Ttar.



56 ORAUL REU

«De pe muni' în poale

Cu armele goale

Eî mi se cobor,

i pin cea urdie,

Drag, a s fie

Mare mult omor!

«Cci tata btrânul

Nu cru pgânul,

Când s'arunc 'n foc.

El e Român tare

Ca tefan cel mare,

i om cu noroc.

«Pentru el n'am team.

Dar îmî fac de seam
Când stau de gândesc

La dragul Lisandru,

C-T un copilandru,

i mult îl Tubesc !

«El n'a vînat înc

Decât .soTmT de stânc,

Cerbi cu coarne marî

;



CKASUL RE^ 57

'acîi 'ntâia oar
Face, sorioar,

Goan de Tatarî.

«'aa mult mî-e fric

'inima-mi se stric

Când gândesc la el,

C mult, mult îf place

Vitejiî a face,

Scumpul tinerel!»

— «Tacî, bîat copil!

Nu-î plânge de mil
Iubitului teu,

Cci fereasc sfîntul

S-î fie cuvîntul

)is într'un ceas reu I

«Haî la mnstire
Ca s dm de scire

Pustnicului sfint

S ard tmîe
Ca s nu remâe

Ttar pe pmînt.»



58 CEASUL REU

Oastea 'nvingtoare

A stins dela soare

Aprigul duman;
Ea se 'ntoarce 'n munte,

Avend chiar în frunte

Vechiu-î cpitan.

Ear sermana fat

în zdar, vaî ! cat

Pe iubitul seu !

El în foc czuse,

Dup ce fcuse

Vitejii de zmeu !...

Din btrâni se spune

C sînt ceasuri bune

i c rele sînt.

Vaî de-aceî 'acele

Care n ceasuri rele

pic vre un cuvînt

!



XII

STRUNGA

T n pSdurea dela Strung

Sînt de ceî cu puca lung,

Care dau chîoris la pung !

Sînt de ceî ce 'mpuc 'n luna,

Care noaptea n frunc^e sun,

Feciori de lele nebun

!



60 STRUNGA

F-te 'n laturî, meî cretine,

Dac vrei s mergi cu bine,

S remâî cu vna 'n tine!

în potica fr soare

Eî te-ateapt la strîmtoare

S te prade, s te-omoare! ..

în dumbrava cea \ecin

Unde bulina greu suspin,

\'edî cea zare de lumin ?

Opt voinici cu spete late

i cu mâneci suflecate,

Staii cu puscele 'ncrcate.

Treî srut crucea sfint,

Trei se lupt greu la trânt,

Unul drege, unul cânt :

— «Olîolio, ci'ocoiu bogate!

Icî de-aî trece din pecate

S-T arunc doî glonî în spate.



STBUNGA 61

«Oliolio, mindr.t fetic!

De-aî veni cole"n potic,

S te fac mat frumuic.

«C mi-î puca hultuit,

i mi-î gliîoaga intuit,

i mi-i inima ncolit.

«Oliolîo, mei Tae-bab

!

Ccî nu uerî maî degrab
S srim voinici la treab

!

«Puculia-mî ruginesce,

inta 'n ghioag se tocesce.

Murgul sare, nechezesce !..

«in pdurea dela Strung

Ce slujesce puca lung
Fr lupt, fr pung?



XIII

CÂNTIC HAIDUCESC

/^arna vine, vara trece

i pdurea s'a rrit

!

)iua-î viscol, noaptea-î rece,

Greul vîeiî a sosit!

Cât mî-a fi earna de mare

Ce-o s facem, vaî de noî!

Fr codru, fr soare,

Far' de banT, fâr' de cîocoî?



CÂNTIC HAIDUCESC 63

Saî pe creanga cea uscat,

Drag corbi corbi;or,

Ve(,ii în calea deprtat
Nu-î zri \T'un clctor ?

Cltor cu punga plin

i CU al la cap legat,

S-mî maî cerc ast rugin

i s-mî fac banî de ernat.

Daleii! codre, frioare,

Ce-î fcui frun(,iiul des

Unde 'n pând, la recoare,

Stm sunând din fruni ades:

Vara trece, earna vine,

i tu, codre, te-aî uscat !

Trece vara, i ca tine

Florile mi-am scuturat

!

Ne-a ajuns vremea de munc,
De scos arma dela brîii.

De lsat potica 'n lunc

i de dat capul sub frîii

!



64 CÂNTIC HAIDUCESC

Daleul drag primvar,
De-ai veni când a vrea eu,

S maî es voTnic prin ear.
S fiu ear la lardul meu !

S-mî pun cuma pe-o ureche

i s-mî las pletele 'n vînt,

i 'n potica mea cea veche

S me'ntind ear la pmînt.

S simt ear durda pe spate

i s-mî ved icî c lucesc

Cinci pistoale ferecate.

Cu ham^erul haîducesc. "

i pe coarda-î cea pletoas

S-mî desmerd murgul vofnic,

i pe zarea luminoas

El s sboare, eii s-î ^ic:

— «Fugî ca vîntul, fugi ca gândul

Meî, voînice nsdrvan!

Ccî acum nea venit rîndul,

A sosit vremea de an.



CÂNTIC HAIDUCESC 65

«S inem codrii ;i valea

Noî vitejii amcndoî.

La neferi s 'nchidem calea,

S dm groaza prin cîocoî!»

43154. — Alecsaniiri. — Poesii. I.



XIV

FET-LOGOFET

— /~\ T Fet-Logofete

Cu netede plete,

Cu perul de aur

!

Stî, te odihnesce,

C 'n deal te pândesce

Un nesfru balaur.

— Frumoas feti

Cu lung cosi,

Cu mîndru colan !



FfiT-LOOOFET

De dînsul n'am team,
CcT am pe-a luî seam
Al meu buzdufran.

— O ! tîngr semee
Cu blânde mândree,

Cu ochii de foc 1

Blauru-Î mare

i mil nu are...

Stî, ah ! stî pe loc.

— Luceafer din stele

Cu dulci porumbele

Pe fa de crin !

Toi zmeii din lume

Se'nchin l'al meu nume,

Tremur i se'nchin.

— Viteze vestite

Cu arme-aurite,

Cu dulce cuvînt I

El peste muni calc,

i 'n cer are-o falc,

'una pe pmint.



68 FET-LOGOFET

— Paserea de munte

Cu salb pe frunte,

Cu salb de flori !

Murgul meu când sare,

Trece peste mare

i sboar prin norT.

— O ! Fet-logofete

Cu netede plete,

Cu glasul ceresc !

Nu te du de-aice,

Nu te du, voinice.

C eu te iubesc !

— Frumoas feti

Cu lung cosi,

Cu sîn fecioresc!

Pentru-a ta Tubire

Fal sau peire

Vreu s dobîndesc 1



XV

HORA

Z^at! hora se pornesce

Sub stejar la rdcin.
Eat ! hora se'nvîrtesce,

Vin, puîco, vin.

Lâng mine vin' drgu,
S te pot stringe de mân
Ca îerî seara, la fântân;

Mrio, Marîu

!



Duh-de spaim ! Peî-nluc

!

Sun bine'n cobz, sun,

S nu-î fac spetele strun

i chica mcTuc.

Tu, Fes-ro cu gîubeâ lung!

Din arcu trage maî tare,

Cci în gard am un par mare

i mulî bani în pung

!

Tot aa pân' în desear

!

Mult frumoas-mi' e puicua

Ca o (^i de primvar,

Mria, Mrîua!

Tot aa, tot voînicesce!

Nu me dai, meî, de ruine,

Cci guria ce-mî zimbesce

Vîr dracu'n mine.

Mî-am pus florr la plrie,

Mi'-am pus florî, mî-am pus mrgele,



HORA 71

S se uite cu mândrie

Puicua la ele.

Am cme cu alti

Tot de fir i de mtas.
Am pe spate-o durduli...

De nime nu-mî pas

!

Nici de vornic, nici de dracul,

Nici de vraj ciocoiasc,

Nici de Turc, nici de Kazacul.

eara s treasc!

Batei toi într'o lovire

S vueasc 'n fund pmîntul
;

Lumea 'ntreaga s se mire,

i Dumnec^eu sfintul!

Sînt stul de biruri grele

i de plug, i de lopat.

De cîocoî, de zapciele

i de sap lat.



72

Astc^î horele sînt pline

!

Crape-mi sura opincu,

i s mor în joc cu tine

Mrio, Mrîu !



XVI

SBURTORUL

— I^rag, drag sorioar,

Nu sciî cânticul ce spune :

C prin frunc^i când se strecoar

Ra(ja <^ileî ce apune,

Sburtorul se arunc

La copila care vine

S culeag fragî in lunc,

Purtând florî la sin ca tine?



74 SBURTORUL

«Fragil el din poal-T fur

Cu-a sa mân nevec^ut,

i pe frunte i pe gur
El o muc 'o srut.

Soro, buza-î e mucat

!

Fragil, poî s le duci dorul.

Spune, 'n lunca 'ntunecat

Nu 'ntâlniî pe Sburtorul r»

— «Drag sorioar, drag,

Cânticul maî spune înc

De-acel Duh, c'ades se leag.

Când e umbra maî adânc.

De copila mândr, alb,

Ce culege viorele

Purtând pe ea scump salb.

Scump salb de mrgele.

«Salba el ri(^end î-o stric

Cu-o plcut desmerdare.

i de fie-ce mrgic
Las'o dulce srutare.

Pe sîn drag, eti mucat!
Salba, poî ca s-î ducî dorul,

Spune, 'n lunca 'ntunecat

Nu 'ntâlniî pe Sburtorul.^»



SBURTORUL 75

Astfel vesel pe-o crare

Glumeau gingaele fete,

Ear în lunc sta la zare

Doî voinici cu negre plete,

i, cântând în poeni,
Aninau cu veselie

Unu-o salb 'n chinguli,

Altul flori la plrie.

1845. ~ Bucurescî.



XVII

TTARUL

CÂNTIC VECHIU

/T^eî Ttare, ine-î calul,

Meî Ttare, stringe-î frîul,

Meî Ttare, las malul,

Nu cerca a trece rîul,

C pe crucea sfintei lege!

Ue VOI doî, peste hotare,

Nimic, (^eu, nu sa alege,

Meî Ttare, meî Ttare

!



Mgî Ttare, d-ne pace,

Mef Ttare, stî, nu trece,

M6Î Ttare, nu mg face

S-î frîm capul in c,lece!

C de sus, de pe movil,

De-oiti svîrli ghioaga cea mare,

)eu, î-oiii plânge chiar de mil,

Meî Ttare, mef Ttare!...

MSî Tatare-unde-î e palar

Meî Tatare-unde-î e calul.'

Meî Tatare-unde-î e fala?..

Nu spusei s nu treci malul.'

Nu scieaî tu, meî vecine.

Ce-î Românul în turbare?

Corbii muc-acum din tine,

Meî Ttare, meî Ttare

!



XVIII

CINEL-CINEL

T>storul cjise : Cinel-cinel,

Copilei june de lâng el :

— «Doue stelue cu ra(^e line

Lsat-a ceriul plin de lumine

i pe-a ta frunte ele-au ccjut.

Gâcî, drguli, c le srut.»

Nu gâci 'ndat

Gingaa fat

i pe ochi dulce fu srutat.



CINEI,-CINEL 79

Pstorul (,lise înc: Cinei,

Copilei blânde de lâng el :

— «O ve(,lî închis, rumen floare.

Cum se deschide, ve(,ri lcrimioare,

i pe-a ta fa ea s'a nscut.

Gâcî, drguli, c o srut.»

Nu gâci 'ndat

Vesela fat

i pe guri fu srutat.

Pstorul c;lise ear : Cinei;

Copilei mândre de lâng el

:

— «Albe, rotunde, doue-aripîoare

Ne'ncetat salt, la cer s sboare.

i tu'n robie le-aî tot inut.

Gâcî, drguli, c le srut.»

Nu gâci 'ndat

Rumena fat

i pe sin fraged fu srutat.



XIX

mAndrulita dela munte

/Y^ândruli dela munte,

Ce nu treci cole, pe punte,

S te strîng la peptul meu?

C te-a face, (^eu puîcu,

S urescî a ta csu,
i s uîî pe Dumnezeu.

De-a tot toarce nu-î e lene?

Las-î furca 'n buruene

i-mî saî iute cel pîrii,



MNDRULIA DELA MUNTE 81

S culegem împreun,

Tu fragî ro^î de prin p^unS,

Eli crini albî pe sinul ttii.

Icî, in lunca inver(,lit,

Este-o earb înflorit

Ce se'ngân c'un isvor.

Vin'n earb mândruli,

Eli s-î cânt doîna doinit,

Tu s plângi de dulce dor

!
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XX

DORUL ROMAnCEÎ

"PVe-ar vrea bunul Dumne(;leu

S mî asculte dorul meii !

De-a avea un copila,

Draoful mamei inirera 1

Cât e (^iu, cât e noapte,

I-a opti cu blânde oapte.

Cât e noapte, cât e c^i,

Tot la sinu-mî l'a pzi

!



DORUL ROMÂNCEI 83

L'a pzi, l'a desmerda,

Miî de srutri î-a da,

i î-a (^ice 'ncetior

:

Nani, nani, puior!

De-ar fi cerul cu priin

S'mplineasc-a mea dorin !

De mî-ar da un beel.

Dragul mamei voinicel

!

X'ar fi prunc maî fericit

i pe lume maî îubit 1

Alt copil n'ar fi ca el

Mititel i frumuel!

Obrjelu-î ca de spume

N'ar avea seamen pe lume '.

N'ar fi ochiî nimeruî

Dulcî ca ochioriî luî!

Ear eu mândr mîculi,

Pe-aî seî ochî, pe-a sa guri
Ne'ncetat l'a sruta,

Sruta i î-a cânta



84 DORUL ROMÂNCEI

i î-a face-o descântare

S ajung'un viteaz mare,

Un viteaz ce-ar strluci,

Cum n"a fost, nici n'ar maî fi

i l'a pune s se culce

Pe-al meii sîn, legnat dulce.

i î-a (^\cQ 'ncetior:

Nani, nani, puior!



XXI

CÂNTIC ostAp:sc

T>omân verde ca stejarul,

Rîd de dumanT i de moarte!

S-mî treasc armsarul

i prin glonî s me tot poarte

!

Saî, voînice, i necheaz

Ager, falnic ca un zmeu,

Cci am inim viteaz

i credin 'n Dumne(^eu!



86 CÂNTIC OSTESC

Cât mî-a sta mâna voînic

Pe-a mea pal osteasc,
N'aîb grij de nimica

Teara mea cea Româneasc

Saî, voinice, si necheaz
Ager, falnic ca un zmeu,

Cci am inim viteaz

i credin 'n Dumnedeu !

Cu-al meu suflet, cu-a mea pal,

Cu-al meii soTm albit de spume,

In dumanî vom da nval.
De s'a duce vestea 'n lume

!

Saî, voînice, si necheaz

Ager, falnic ca un zmeu.

Cci am inim viteaz

i credin 'n- Dumnezeu !
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DORUL

CÂNTIC DE I.UME

ZJh! mî-e clor, mî-e dor de tine,

îngera cu dulci lumine

!

Ah ! mî-e dor .i plâng de jale,

Tot privind în a ta cale.

)i i noapte cu durere

Duios sufletu-mî te cere,

i cu dulci cu blânde oapte.

Te chem vecînic c,li i noapte

!
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Scump odor, dulce iubit,

Unde-Î faa ta slvit ?

Unde-i glasu-î ce ptrunde?

Unde eti, draga mea, unde

De-ar fi cerul cu iubire,

Mî-ar aduce-a ta zimbire.

De-ar fi cerul cu 'ndurare,

Mi'-ar aduce-o srutare.

Dar, vaî mie ! vremea sboar,

)ile, veacuri se strecoar,

'aî meî ochi nu ved lumin,

i durerea-mî nu s'alinl

Dorul arde ca un soare

A juniei dulce floare !

Dorul stinge, vestejesce

Inima care îubesce I
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DOINA ÎUBIREÎ-

"7^ rece vara cea 'nflorit,

Irece vara cea iubita,

i cu dînsa n alt-lume

Se duc florile din lume,

Se duc toate 'n pribei^ie.

Remâne eara pustie 1
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Numai doue nu se duc,

Nici se duc, nici se usuc.

Una-î floare de zpad,
Una-î floare de livad.

Una-i floarea crinilor,

Un'a trandafirilor:

'amândoue-s resdite,

'amândoue-s înflorite,

Una 'n câmpul raîuluî,

Alta 'n cuibul graiului !

Mândrulio, draga mea,

A c^lut clin cer o stea,

i mî-a qlis într'un ceas rcii

Cam s mor de dorul teu

!
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i mî-a (^is într'un ceas blând

C de-î face pe-al meiî gând.

S m laT a sruta

Doue florî pe faa ta,

Una 'n câmpul raîuluT,

Alta 'n cuibul graîuluî,

De murit, eii n'oiu murV,

Ci cu tine m'oiiî îubl

Cât or cresce flori' in lume

i s'or duce 'n ceea lume!
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MRIOARA FLORIOARA

LEGENDA DEDICATA

PRINCESEÎ M. CANTACUZIN

I.

Ta Moldova cea frumoas

Vîaa-Î dulce i voîoas!

L'a Moldoveî dulce soare

Cresce floare lâng floare!

Multe pserele n sbor

Fur mini cu glasul lor

!

Multe fete .i neveste

Fur inimi fr' de veste

!
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Dar umblare-aî, frioare,

Noutf anî întregi cu soare

Sus în munte, la munteni,

Jos în \ale, la vlenî,

i de-aî calc noue erî

i de-aî trece nouc mri',

Floricic n'ai gsi,

Pseric n'aî zri.

Nici nevast mândruli,

Xicî copil drguli
Ca Mrîoara

Florioara,

Zinioara munilor,

Sorioara florilor

!

Alb ca o lcrimioar,

Dulce ca o primvar,

Er sprinten, uoar
Ca un puiu de cprioar.

Trupuoru-Î gingaei

Prea tras pintr'un inel

!

Nici micu, nici nltu,
Numaî bun de drgu,
S'o tot stringî la pept cu foc.

i s-î fie de noroc

!

Ochiorii seî cpriî
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Trezea lumea 'n veselii.

Perioru-î aurel,

Ca mtasa subirel,

Trgea ochii tot la el

i pe frunte-î strlucea,

i 'n mici valuri se'ncreea

Ca valuri de-a grâului

La suflarea vîntuluî

!

'apoî, frate, maî avea

Pe guri'o floricea.

i 'n guri mrgrele.

i pe fa-î drgnele,

i la sin doî criniorî,

i pe crini doY frâguorî...

S-i desmerc^î 'apoî s mori!

Ea pe câmp de se ivea,

Florile se 'nveseleâ,

Inim.ile-î deschidea,

Sufletele-î respândeâ -

i voios i le'nchinâ.

i voYos se legna.

i din cale-o întorcea.

i cu toate-aa-T (^iceâ:

«Buna (^iua, sorioar,

«Mrioar, Florioar !
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«Spune nouc ce voescîr

« De la noT ce maî dorescî r

«Vrei tu miros de sulcin

«Care patimele-alin.1 ?

«Vrei miros de busuioc

«Ce opresce mândru'n loc?

«Vrei miros de lcrimioare

«Ce d visuri iubitoare?

«\'in, drai^, 'n veselie

«S ne-aduni" de pe câmpie

«i ne-ascunde 'n sinul teu,

«S-1 ferim de deochiii reu.

«Sinul teu s-1 recorim,

«i de este s murim,

«Lâng tine s perim!»

Mrioara le-asculth,

i pe rînd le srut.

i cu ele se'ngânâ,

i în plete le-anin,

i pe sîn le legn,
încât ori cine-o vedea

De dor mare s'aprinde

i din cale-î se 'ntorce

i cu glas uîmit (j\cen :

«Eat Zina florilor,

«Florilor surorilor!»
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Ear la muni când resreâ,

Munii vechi întinerea

i cu muchiu s' acoperea,

i copaci-T învercjeâ,

i apele-î limpec^ea,

i pserile-î trezea,

'apoî astfel îf greâ

:

«Bun <;iiua, Zini.oar,

«Mrioar, Florioar

!

«Spune noue ce voescf r

«Dela noî ce maî dorescî :

«Vrei tu ap ne'nceput

«Pentru faa ta plcut?

«Vrei tu puî de cprioare,

«Psrele cânttoare,

«Fag de miere 'ndulcitoare

«i vr'o doin jlitoare?»

Mrioara-Î ascult,

La isvoare se culc.

Faa alb îî spl.
Fag de miere ea gusta.

Cprioare desmerdâ

i cu drag ea asculta

Cânticul paserilor

De pe vîrful crengilor.

i sunetul doinelor

De prin fundul codrilor

;
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încât orî cine-o vedea

De dor mare s'aprindeh,

i din cale-î se 'ntorcea

i cu glas uîmit (jiceâ :

«Eat Zina munilor,

«Munilor crunilor!

Orî i unde s'artâ

Vorbe dulci întîmpina

i tria în veselie

Ca albina pe câmpie.

Numai îns câte odat
Sta pe gânduri, tulburat,

C-î prea c au^eâ

O oapt care-î elicea

:

«Aleî! drag Zinioarâ,

«Mrioar, Florioar !

«Mult eti dalb i frumoas

«i la inim voioas!

«Multe mini aî frmecat,

«Inimi multe-aî tulburat!

«Dar gândit-aî, n'aî gândit

«C î-e vremea de îubitr

«C fa dat Dumne<^eu sfintul

«Ochi s luminezi pmîntul,

«Sîn rotund de desmerdat,

43154. — Ahanndri. — Foesii. l.
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«Buze dulci de srutat?

«i sciî, drag, orî nu sciî,

«Cai s morî, 'aî s înviî,

«'o s ai în cer a da

«Seam de inima ta?..

«Câte flori pe-acest pmînt,

«Se duc toate la mormînt 1

«Numai floarea lacului

«St în poarta raTuluî

«De judec florile

«Ce-au fcut miroasele!»

Eat frate, frioare,

C'ntr'o ^i cu dulce soare,

Mrioara se'ntâlnea

C'un strin care venea

Pe-un fugar sirep de munte

Cu stelu alb'n frunte,

i pe loc, cât îl zrea,

Fr' de voie se oprea.

Ochii la pmînt intea,

Inimîoara-î se btea.

Cel strin în cale-î st

i din gur cuvînta :
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— «Cale bun, mândruli!»
— «Mulinim ie, bdi!»
— «Mândruli, drguli,

«Spune mie-adevcrat,

«E^tî tu fat de 'mperat,

«Sau vr'un vis ce ani visat?

«C de când mc simt brbat

^< Multe erî eu am clcat,

«Fete multe-am desmerdat,

«Dar ca tine, chip i stat,

«Alta'n lume n'am aflat!»

— c Strinei, bdiul meij,

«De \Teî s scii ce sînt eu, •

«întreab tu florile,

«Florile surorile.»

— «Eitî tu fat de muntean

«Saii copil de vlean ?

«Vi de om pmintean

«Sau de vr'un Zmeii nsdravan r

— «Strinei, bdiul meii,

«De vreî s sciî ce sînt eil,

«întreab cei muni crunf,

«Isvoarele fr punT,

«Paserile cuttoare

«i puii de cprioare.

— «Aleîl mândra mândrelor!

«Tu eti Zina munilor,
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«Surioara florilor,

«Vestitoarea zorilor!

«i tu eti ursita mea,

«Care, spusu-mî-a o stea,

«Cam s me mbesc cu ea!

Mârioara se uTme,

Feele-Î se rumenea!

Ear strinul, ca i ea

Sta pe gânduri i tcea.

Numai calul nechezeâ,

Glasul vilor trezea.

Când de-o dat se ivea

i la eT uor venea

Un bujor de copilit

Cu rîs vesel pe guri.

In cme cu alti

i cu fluturi în cosi.

Ea venea dintr'o livad

i la sînu-î de zpad
Purta snopî de floricele

i crenguî cu viinele.

i pe earb cum slt
Ea din irur-as cânt:
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«Frunz verde de sulcin:

<^Am la sînumî o grdina

<'Cu flori albe drgstoase.

«Cine a vrea s le miroase,

«S-1 ptrund doru"n oase!

«Am fragî dulci i viinele,

«Cine va gusta din ele,

«S-î fie (;lilele-a mele.

Meî bdi, nu dorescî

<.Vi.inele rdescî,
«c Sufletul s î recorescî r

Ean privesce, frioare,

«Maî ve(^ut-aî tu la soare

«Aa poame 'ndulcitoare?

i cum sta, i cum cânta,

Cmeuîca-î deprta,

Sînioru-î arta,

Sînu-î plin de floricele

i de roiî viinele.

Cât strinul le vedea

Iute mâna-î întindea

;

Dar Mrioara mi-1 oprea

i cu glas uimit greâ :

«Nu culege de la ea

«•C-T daij grdinua mea,
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«Grdinua sinului

«Cu floarea sufletului!;

Mult strinul s'aprinde

i în brae-o cuprindea.

i cu drag îî tot ql'ceâ:

«Zina mea, ursita mea !

«De a(^î calea-mî prsesc,

«Murguoru-mT priponesc,

«i la tine me opresc,

«Cu tine s me iubesc!»

Mrioara-1 asculta,

Sinul ginga îî slt,

Faa i se lumin,

Ochi'n lacrimi îî scald!

Ear fugari'u'n loc sburd,

Falnic coama-î încorda

i stpânei luî o d
Ginga de o desmerd.

III.

Umbra nopii se'ntinde,

Peste muni se respânde

i prin vî se adâncea,
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Când de o dat se ivea,

Sus pe munte strlucea

int mic de lumin

Ce cresceâ mereu i lin,

Pân'se fcea lun plin,

Lun plin i voîoas

Ca o frunte de mireas!

Ea pe deal mi se oprea.

i cu drag, de sus, privea

Jos, în valea tinuit.

Pe o prisp-acoperit,

Doue umbre adunate

i cu drag imbroate,
Care lung se srutau

i cu gura se'mbetau

i lumea ntreag'o uîtaii 1

Ear cât luna le vedea,

De foc dulce s'aprindeâ

i la stele semn fcea.

Stelele viii strluceau.

Pe rînd toate se iveau

i de sus voîos priveau

Cele umbre adunate

Cum sta duice'mbroate,

i cu drag se srutau

i cu gura se'mbetau

i lumea ntreag'o uitau !..
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Dar târ(^iu în mec^ de noapte.

Umbrele, cu blânde oapte,

Nev^ec^ute se fcea.

Atunci luna se ducea,

Peste munii nali trecea

'apoî lin încet scdea,

Dup muni se ascundea

!

Ear steluele sclipeau

i 'ntre ele-aa griaii I

«Surioare cletoare,

« Floricele arc^etoare

!

«Cu vec^utul aT ve^ut

«Pe pmîntul cel tcut

«Zinioara munilor,

«Surioara florilor,

«Cât de ginga suspina.

«Cât de drag se sruta

'Cu ursitul eî îubit,

«încât nicT c nea zrit"

«'acum eî s'aii tinuit

<-i din fa ne-au peritl

«Surioare cletoare,

> Unde s'afl ascuns eî oare!

«Floricele lucitoare,

«De vreî s fim afltoare,

«Haî s trecem maî in sus

«Drept fereastra din apus
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«i pintr'însa s privim,

«Taina s'o descoperim.»

Stelele curind plecau,

Spre apus eleapucau

i drept ferestuîc staii

i 'n luntru se uTtaii.

i cum staii i cum ctai

De foc dulce s'aprindeau

i pe cer se respândeau

Cu-a lor suflete curate.

Cu-a lor raze 'mpreunate

Ear in urm despre zori,

La glas viu de cânttorî,

Mrioara se trezea,

Ca din vis se dismee,
i trezindu-se vedea

Pe ursitu-î lâng ea,

Care'n brae-î o strînge

i cu drag o desmerda,

Miî de srutri îî da,

Când pe fee rumioare.

Când pe buze'ndulcitoare,

Când pe unda perului.
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Când pe valul peptuluî,

'apoî sta de mî-o privea

i din inim-î (^ice

:

«Alei! drag Zinioar,

«Mrioar Florioar !

«Mult eti mândr, mult e.tî dalb
«Ca o porumbi alb!

«Mult eti' dulce i frumoas

< In beia drgstoas!
cOchiori-î strlucesc,

< Obrjei-î ruminesc,

«Criniori-î înfloresc

«De me'mbet i me uîmesc !

«Stî, ah! stî s te privesc,

«Perul teu s-1 netezesc,

<'i pe sînu i fecioresc

«De (,lile s me sfiVesc!»

Mrioara-1 ascult,

Sta puin i ear nu sta,

i cu lacrimî ea rîdeâ.

i 'n cosie-î s'ascunde.

'apoî ear le deprta,

Chipu î vesel art.
i (^ice vorbe din raiu

Cu voîosu-î dulce graiu.
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Mrioar'apoî t.lceâ.

In vezduh un si5mn fcea,

i li s'art de-odat

O msu mult bogat,

Tot cu poame 'mpodobit,

Cu nfram'acoperitci.

Amândoi cât o zreau,

Lâng ea voios sreau

i mâncau i veseleau

Cu paharele 'nchinând.

i cu dragoste (^icend :

xS trim, s ne iubim,

«C'amândoî ne potrivim

«i la dalbe tineree,

«i la suflete mree,
«i la gânduri trectoare,

'i la inimi Iubitoare!»

IV.

A doua ^i se scul,

Faa palid-î spl,
Per de aur pepten.

i frumos se oglindea,

i la soare-apoî ee
Spre resrit se'ntorce,
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Un semn tainic de fcea.

i de'ndat s'artâ

i spre eî înainta

O teleag sprintioar,

Aurit, dlbioar,

Ca un cuib de Zinioar.

Ear cât Zina o zrea

în cuib repede srea

Cu strinu-aitureâ,

'apoî murgului elicea:

«Murgule cu perul cre.

«De-a Mrîoarei drgule !

«Las-î coama vîntuluî

«i umbra pmîntnluî,

«i pe faa câmpului

«S sborî sborul eânduluî

Murguorul nechezeâ,

La fug se repe(,leâ

i fugea, mri, fugea...

Nici umbra nu-1 ajungea!

i trecea, mri, trecea

De-a lungiul munilor,

Curmeziul câmpilor.

Prin mijlocul florilor.

Ear cât munii o zrea
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Cu strinu-altureâ,

De ver(,li; se despoiai,

Cu nori negii se'nveliau,

Frun(,1ele-î inglbiniaii,

i apele-î tulburau

i de fruncjî se scuturau !

Florile înc'o vedea

Cu strinu-alturea,

i capetele-.î plecau

i de jale se uscau !

Ear cea mândr Zinioar

Mrioar Florioar,

Nici la munT se maî uîtâ,

Nici Ia flori nu mai catâ !

Cci de-aveâ ochi de privit,

De avea suflet de iubit,

Sufletu-if i ochii seV

Erau pentru dragul eî !

Fugea murgul sprintior

Cu aripi de dulce dor,

i-î ducea numa'ntr'un sbor

Pe malul unuî isvor.

Mrioar mi-1 oprea

i pe mal uor srea

i n isvor se cufund
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i VOIOS mi se sclda.

Apa lin o desmerda

Ca pe-o floare-o legna

i pe plete-î se juca

i cu drag îT anina

De tot firul câte-o rou,

i pe sînu-î câte dou.

Ear din ap când slt
i la soare s'artâ,

Soarele în cale-î sta,

Trupuoru-î srut.

i cea rou de pe ea

Cu-a luî ra(^e o sorbea,

Noura o prefcea

i la ceruri o trgea.

Apoi el o 'ncununâ,

'astfel dulce-î cuvîntk

:

«Alei! drag Zinioar,

«Mrioar Florioar

!

«Mult eti mândr, iubitoare,

«i de lume uîttoare

!

«Dar gândit-aî, n'aî gândit

«C norocu-î mrginit,

«i c visul fericit

«Are-ades amar sfirit?

«i sciT drag, orî nu seif

«C la muni i la câmpiî
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-^ Florile s'aii vete(,lit,

«De când tu le-aî prsit?.

«tii c toate, într'un gând,

«S'au întors în cer pe rînd,

«i la Domn s'aii jluit

«C tu vîeaa le-aî rpit?

«Mrioar, draga mea,

«Fac Domnul orî ce-a vrea!

«Dee-î bine, dee-î reu...

<Tu, ascult dorul teu,

«CcT în vîeaa trecetoare

«i în lumea peritoare

«O (^i dulce de îubire

«E un veac de fericire!»

Când norocu-î schimb pasul

N'aduc anî ce-aduce ceasul!....

A treia ^i Mrioar
îî tulbura inimîoara

i pe gândurî se punea

i 'n tcere lin plângea.

Ce plângea i ce jelea

Cu îubitu-alturea ?

Plângea cum plâng florile,

Plângea cum plâng zorile!..
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Era (^iua mult senin,

Munii, pluteau în lumin,

Vile 'n tcere lin.

Paserile 'n umbr sta,

Nici sbur, nici nu cânt,

Numai umbra se mic,
Cu lumina se lupt

i 'n pduri se cufund.

Ear Mrîoara 'ncet oft,

'astfel blând ea cuvînt :

«Cânt-î frate, cântecul,

«S-mî mai dreag sufletul.»

El de sînu-î o lipea

'apoî astfel începea:

«Pruncea verde viorele !

"Scumpe-mi sînt cailele mele

«De când mândra ca o stea,

«S'a ivit în calea mea!

<Dalb luceafr aurit,

«Crin ceresc i mult îubit

!

<>Uît cerul pentru mine,

«S uit lumea pentru tine!..»

Eat, mri, cum cânt.

Mândra cum îl ascult,

C din sat se rdic
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Glas de mum plângtor,

Bocet lung ptrunc^letor

Ce prin vT amar suna

i 'n vSzduh se'mpreunâ

Cu alt glas rcsuntor

(jlas de clopot jlitor...

Lumea se înfiora !

Mrioara tremura,

împrejuru-i se uit

i spre muni în vîrf ctâ.

Când deodat, vaî de ea

!

Sus la munte ce \'edeâ?

Un nor negru ca un zmeu

Ce venea, venea mereu,

Aripi negre întinc^end

i tot cerul cuprincjend.

Mrioara 'nglbinea.

De ursitu-î se lipea,

Braele-^îî încolcea

i cu groaz 'ncet cjiceâ

:

«-Dragul meu, ursitul meu!
o Eat vine, vine-un zmeu
«Dela sfîntul Dumnec^eu.

« Frioare eat-1 vine

« Dela munte drept la mine

<^S me iea de lâng tine,

43'45 — Alectiindri. — Pocsii. !



114 MARIOARA PLOKIOARA

«Cci de când noî neam iubit,

«Florile s'au vestecjit

«i la Domn s'au jluit

«C de tot le am prsit!»

i cum sta, i cum vorbea

Lacrimile-o 'mpodobeh.

Ins norul sus vuia

i pe cer se tot suia.

Tunetul grozav tun,

Munî i vl se resunâ.

Fulgerile s'aprindeau,

Ploile potop cdeau.

Ear Mrîoara, vaî de ea !

Ochiori-î ascundea,

Cci de-odat negrul zmeii

O cuprinse'n braul seu

i cu ea sburând s'a dus

în ceî munî despre apus.

i curînd în urma lor

Se topea grozavul nor,

Aerul se 'nsenin.

i cerul se lumin.

Unde-î, unde-î Zînioara,

Mrioara Florioara,
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Vestitoarea zorilor,

Surioara florilor ?

In ce ear-a pribegit,

Pe ce erm ea s'a oprit?

Mers a peste noue erî,

Noue erî i noue mri ?

Orî s'a dus în nalte plaiurî,

Colo, sus, pe campT de raîurî,

In grdina Zînelor,

în locaul stelelor?..

Nu se scie, nu se spune

Unde-î gingaa minune.

Dar pe când e luna plina,

Când e noaptea mult senin.

Se aud în mîez de noapte

Despre muni duYoase oapte

'un glas blând ca un suspin

Care cânt 'ncet i lin:

«Frunc^ verde lcrimioar,

«Vaî de bîata-mî inimioar!

«Orî ce vînt recoritor

< lî aprinde foc de dor!

«Bate vîntul printre florî?

«lî d dor dela surori.
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«Bate vîntu 'n stejerel ?

«lî d dor de voinicel.

<.0, strine, dragul meii,

•Mult amar te jlesc eu!

«Vin', alearg lâng mine,

«S me maî iubesc cu tine.

« Neagr e strintatea !

« Crud e singurtatea !

«VoTnicele, ursitele,

«F pe gândurile mele,

«C me bate vînt de var
«i-mî insufl dor de ar,

«i-mî aduce ne 'ncetat,

o Dor de visul ce-am visat;

«Dar nu-î foc de dor maî reu

«Ca focul de dorul teu!»

1852. — Paris.
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STELUA

DEDICAIE E. N.

p^u care eti perdut in neagra vecmicie.

Stea dulce i iubit a sufletului meu !

i care-odinioar luceai atât de vie,

Pe când eram în lume tu singur i eii !

O, blând, mult duioas i tainic lumin

!

în veci printre stelue te cat al meu dor,

'adese-orî la tine, când noaptea e senin.

Pe plaiul nemurire! se 'nal c'un lung sbor.
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Trecut-au am de lacrimî, i muli vor trece înc

Din oara de urgie în care team perdut

!

i doru-mî nu s'alin, i jalea mea adânc
Ca trista vecYnicie e fr de trecut

!

Plceri ale îubireî, plceri încânttoare !

Simiri ! mree visuri de falnic viitor

!

V'ai stins într'o clipal ca stele trecetoare

Ce las' un întuneric adânc în urma lor.

V'aT stins! i de atunce în cruda-mî rtcire

N'am alt mângere mat vie pe pmînt
Decât s 'nal la tine duioasa mea gândire,

Stelu zimbitoare dincolo de mormînt!

Cci mult, ah ! mult în vîea eii team iubit pe tine,

O, dulce desmerdare a sufletului meu 1

i mult fericire aî reversat în mine

Pe când eram în lume tu sineur si eu !

Frumoas îngerel cu albe aripToare

!

Precum un vis de aur în vîea-mî aî lucit.

i 'n ceruri cu grbire, ca un parfum de floare,

Te-aî dus, lsându-mî numai un suvenir iubit.
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Un suvenir, comoar de visuri fericite,

De scumpe, :pi ferbinte, ^i dulce srutrî.

De (,Hle luminoase ^i indumne(^eite,

De nopî Veneiane i pline de 'ncântârî.

Un suvenir poetic, coroana vîeiî mele,

Ce mângâe i 'nvie duîoas-inima mea.

i care se unesce cu harpele din stele

Când me închin la tine, o, drag, lin stea!

Tu dar ce prin Tubire, la a îubireT soare,

Aî deteptat în mine poetice simiri,

Primesce 'n alt lume aceste lcrimfoare

Ca un resunet dulce de-a noastre dulci îubirî

!



II

LCRIMIOARE

/'Y^ulte flori lucesc în lume,

Multe flori mirositoare

!

Dar ca voî, mici lcrimioare,

N'are 'n lume nici o floare

Miros dulce, dulce nume !

Voî sînteî lacrimf de îngeri

Pe pmînt din cer picate,

Când, prin stele legnate,

A lor suflete curate

Sbor versând duioase plângeri.
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Fragede sînteî i albe

Ca îubita vieii mele!

Cu VOI scumpe strugurele,

Albe mrgritarele,

Primvara-î face salbe.

Dar de-odat vîntul rece

Fr vreme ve cosesce

!

Astfel soarta crunt rpesce

Tot ce 'n lume ne zîmbesce.

Floarea pere, vîeaa trece!



III

8 MART

întinde cu mândrie aripele-î uoare,

O, sufletul meu vesel, o, suflet fericit

!

înal-te în ceruri, i sborT cântând la soare,

Ccî soarele îubireî în cer a resrit

i 'n cale-mî sa oprit

!

Venii nluciri scumpe, dorinî, visuri mree.
Ca paseri cletoare la cuibul înflorit.

Venii de 'ngânaî vesel a mele tineree,

Cci steaua fericireî în ochi-mî a lucit...

Iubesc si sînt iubit!
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Sînt oare fericite, sînt tamice plceri,

Ce 'n cumpena vieii pltesc anî de durerî

!

Atunce falnic omul rdic a sa frunte

i n cerurî cu mândrie aint ochîul seu.

Fiina luî se 'nal ca vulturul de munte.

Iubirea luî îl schimb i-1 face Dumnec^eu

!

Atunci maV dulce steaua lucesce 'n mez de noapte,^

i 'n zori seninul pare maî vesel, maî curat;

a (,lileî miî de glasuri, 'a nopii miî de oapte

îl proclameaz 'n fal a lumeî împerat

!

Sint urme preioase, sînt scumpe suvenire,

Ce 'n suflet tiprite, ca el au nemurire !

Zadarnic timpul trece cu'n sbor neobosit,

în sînul omenireî versând a erniî ghea
;

Lumina lor iubit lucesce lin în vTea,
Precum un soare dulce în veci neasfinit !

Aa nu te veî stinge din minte-mî nicî odat»

O, suvenir puternic de dragoste 'nfocat !

O. timp ferice 'n care minunea ce iubesc

M'a deteptat în raîurî cu glasu-î îngeresc!

Er blânda oar a blândelor oapte
Când numai e (,liu, i nu-î înc noapte.
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Pmîntul i cerul, ca doî friori,

îî daii srutare prin stele i flori.

i 'n aer parfumul a florilor dalbe

Plutea cu lucirea steluelor albe,

i 'n toat natura cuprins de dor

Plutea o optire de dulce amor!

Din marginea lumii a nopii regin

Vers 'n calea noastr duToasa-i lumin.

i 'n lunca ptruns de razele ei

Sburau caii notri cu aripi de zmeî.

Mergeam noî în cale ca umbre tcute,

Peun covor de frunte, pe crri perdute,

i 'n tcerea nopii ce ne 'ncungi'ura

Sufletele noastre ca i noî sburâ.
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Sburau ca doî îngeri din stele în stele,

Dându-sî srutare taYnic între ele...

Deodat fugarii cu ochii de foc

La capetul luncii s'oprir pe loc.

Ear dulcele înger ptruns de simire

îmî ^ise atunce cu-o dulce zîmbire:

— *Acum este oara când geniul sfînt

«Aude i vede minuni pe pmînt.

«E oara ferice de sfînt uimire

< Ce 'n suflet revars fiorî de iubire.

«Spune-mî dar acuma, tu ce etf poet,

Ce poesiî cânt inima-i încet?

— «Dac vrei s afli taina ce me'ncânt,

« Eat poesia ce inima-mî cânt

:
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De este vre-o fiin, de este vre-un nume

La care s se nchine un suflet omenesc

Cu tot ce e maî nobil, maî îubitor pe lume.

Cu tot ce 'n omenire e maV dumnec^eesc

;

Tu eti acea fiin, tu, ginga lumin

Aprins 'n a mea cale de însui Dumnec^eu

!

i sufletul meu vesel la tine se închin

O, scumpa mea Elen ! o, drag îngerul meu !

Când soarta vru s întru în raiu de fericire,

Când ochii meî pe tine zîmbind te-au întâlnit.

Un fulger, o scîntee de vecînic iubire

Din ochi teî pornit, în sînu-mî a lucit.

'atuncT în alt lume am re'nvieat de-odat,

'un soare mai ferbinte în ceru mî s'a aprins,

'o lume fr margini, frumoas, desftat.

Ca o câmpie verde sub mine s'a întins.

Atunci natura 'ntreaga, zîmbindu-mi cu plcere,

Iî puse pentru mine coroana sa de flori'

;

i glasul maîceî mele, curmând a mea durere.

Veni s me desmerde din cerul fr norî.
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Cacî faa ta iubit mi s'arta orî unde,

In vis, în florî, în stele, în dulcele senin

;

i inima-mi cuprins de dorul ce ptrunde.

optea cu tine astfel prin taînicu-î suspin :

Ferice de acela a cruîa privire.

Trezind în al teu suflet un fraged, dulce dor,

* Ar face ca s nasc pe gur-î o zimbire

Ca zorî misterioase de vesel viitor

!

ss Ferice care, vrednic de-o soart neateptat,
- Ar face pentru dînsul, în ceas dumne^eesc,
o A ta inim scump de dragoste s bat
'^'i glasu-î cu 'nfocare s-i (^ic : «te iubesc!»

1845. — Blânzi.

43134 — AUcsnitdri. — Poesii. I.



IV

DE CRE)î ÎN POESIE.

T\e crec^î în poesie,

In sfînta armonie

Din boitele cerescT,

Când noaptea 'nseninat

Lucesce 'ncoronat

De stele ce lubesct

;

De crec^î în tinere,

în gingaa frumse
Ce-aprinde dulce dor,
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i 'n taTnica uTmire

Ce 'nsuflcl-a ta privire,

O, scumi)ul meu odor!

De cre(,li în al teii frate,

In suflete curate,

în cer, în Dumne(,ieu...

Precum eii cred în tine

Ca in cerescul bine.

Crede n amorul meii

1845. — Blânzi,



V

o NOAPTE LA TEAR

Am o inim în lume

Care sciu c me îubesce.

Connchi.

LZrumoas- e câmpia cu dulcea î linitire

Pentru acel ce fuge de-a lumeî amgire.

Pentru acel ce caut un traiii neînsemnat!

Plcut, plcut e ceasul de griji ne'ntunecat,

i dulce este vîeaa ce curge lin, departe

De-al omenireî sgomot, de-a eî fumuri dearte

!
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Când inima hrnesce o tainic dorin,

Când omul simte n sînu-î o crud suferin,

O jale fr margini, un dor fr hotar

;

Când zîmbetu-V ascunde ades suspin amar

i mintea-î se deteapt din vis de fericire,

Per(,lend orî ce credin, orî care nlucire.

Ferice de acela ce 'n tulburare î poate

Pe-un cal s se arunce, i prin vzduh se 'noate,

Pind peste-orizonurî, sburând peste câmpiî.

Ferice care poate, departe de cei vii",

S uîte-a sa fiin, s peard orî ce simire,

S nu maî fac parte din trista omenire

!

Er o noapte lin, o mult frumoas noapte.

Ce reversâ în lume armonioase oapte

i multe glasuri blânde în inimi detept;

O noapte de acele ce nu le poi uîth,

Care aprind în suflet scântee de iubire

i pun pe frunte raze de indumne(^eire.

Eram... par'c sînt înc!., la oarele acele

Când ochiul rtcesce primblându-se prin stele

i 'n toat steaua vede un chip ginga, slvit;
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Atunci când visul sboar pe erm nemrginit,

Când dorul trist unesce a luî duioase plângeri

Cu sfînta armonie a cetelor de îneerî.

Ca lamp aninat la poarta de vecie

Domnia în dulcea tain a umbrelor fclie,

Versând vpae lin ce lumea copereâ.

Lumin mângîoas! în ceruri ea prea
Menit ca s duc pe cî necunoscute

Dorinele-omenireî în lung deert perdute

!

De-odat'un glas de înger, o sfînt armonie,

Plutind uor în aer ca vîntul ce- adie.

Se coborî prin stele din leagnul ceresc.

Duios er i ginga acordul îngeresc,

Cci inimele noastre sltar mai ferbinte

La dulcele seu cântic, l'aceste-a luî cuvinte

:

«Ferice de acela ce cu-o simire vie

«Slvesce armonia i 'nalta poesie

«Ca desmerdrî plcute de glas prietenesc;

«El poart pe-a sa frunte un semn dumne^eesc^

«i geniul seu gust plceri încânttoare

«Sburând la nemurire ca vulturul în soare;
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« Dar maî ferice înc fiina de iubire

«Ce simte cu 'nfocare a dragosteT pornire

«i ne'ncetat e gata cu drag a se jertfi!

< Cci dulce-f pentru altul ;i 'n altul a tri,

'<i dulce-î de a cjice, când inima jlesce:

«Am o fiin n lume ce sciu c me îubesce!»

Mânjina. — Mart 1845.
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VE)î TU VULTURUL...

^Te^i tu vulturul falnic, o, scumpa mea iubit,

Cum salt, se ridic i sboar ctre norîr

Aa sufletu-mî vesel în faa ta slvit

Se 'nal ctr cerurî, plutind în dulcî fiorî.

Ve^î pintr'a nopii stele ce raz luminoas

Revars 'n a sa cale luceafcrul ceresc?

Aa când viV, iubito, cu inima voioas,

De ginga simire aa ochi-mî lucesc

!
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Au^î tu glasul tainic ce cânt 'n miez de noapte

i prin vzduh plutesce cu-a florilor miros?

A;a rcsun 'n mine melodioase oapte

Când sufletu-mî te simte, îngerul meu frumos!

Cci vulturului cerul a dat aripi' s sboare,

i stelelor lumin, i nopilor suspin,

Ear ie î-a dat farmec, plceri încânttoare.

i mie mî-a dat suflet ca ie s-1 închin

!

1845. — Blanzî.
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DESPRIREA

V^e duci, iubit scump, în ermurî deprtate,

Lsând frumoasa ear, surori, prietini, frate.

Lsând în al meu suflet un mult amar suspin

!

în oara de pornire cu toii împreun

Doresc l'a tale pasurî cltorie bun
Pe-o cale înflorit si sub un cer senin.

Mergi dar fr mâhnire, te du i fiî voToas,

Cci îngerul îubireî i inima-mî duioas

Te vor urma orî unde cu taînicul lor sbor

;
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i cât veî fi departe, ca mine te gândesce,

C tu e:;^tî a mea vîea, c soarta ne îubesce,

C cerul ne pstreaz ferice viitor.

Gândesce c în lume nimic nu e maî mare,

Maî ginga, maî puternic, mai sfînt, maî cu nfocare,

Decât simirea vie ce tu mî-aî insuflat.

C orî ce fericire, c orî ce dulce bine

Din ochiî teî deraz, îmî vine dela tine,

Precum lumina vine din cerul înlat.

Orî unde tu veî merge, îubit, î-ad'aminte

De-a noastre oare pline de dragoste ferbinte,

Comorî nepreuite de scumpe desmerdrî;

De-acele vremî în care a noastr fericire

Schimb întreaga lume în leagn de îubire

i vremea trecetoare în lan de srutrî

!

Mergî, drag, plutind vesel ca paserea uoar
Ce 'n faptul dimineiî din cuîb la cerurî sboar,

Lovind a sa arip de rou i de florî,

Ccî sufletu-mî în taîn optind inimeî tale,

Va deprta de tine orî ce gândurî de jale,

Va alunga din ochi-î orî care negri norî.
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i când va fi lumin, i când în miez de noapte

Veî asculta cu lacrimi a îngerilor oapte,

pi, draga mea, atunce, precum oiu c^ice eu

:

«Nu e fiin 'n lume ca mine de iubita!

«Amorul me 'ncunun cu-o raz strlucit,

«Veneia m'ateapt zîmbind la visul meu!»

laî. — Maiu 1846.
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VIII

DULCE ÎNGER..

TAulce inger de blândee.

Tu ce 'n cale mî vesel sbori",

Pe-ale mele tineree

Aruncând frumoase flori!

Mergî, sub alba-"i aripioar

S ferescî de soart rea

Pe-a ta dulce sorioar,

Pe Xinia, draga mea !

Mergî s furî de printre stele

Un luceafer luminos,
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i pe fruntea scumpei mele

S-1 aninî, cântând voYos.

Mergi de 'ntinde vercjî cov^oare

Sub piciorul eî de crin.

Schimb dorul meu în floare

i-1 depune pe-al eî sin.

Mergi", pe-aripe-î s se culce

Adormind încetior,

i îngân-a eî somn dulce

Cu dulci visuri de amor

!

Ear cu dînsa când prin lume

Veî sburâ, înger îubit,

Ah! optesce î al meti nume,

Spune-î dorul meu cumplit!

Iulie, 1846. — Brusa.



IX

CÂNTIC DE FERICIRE

/>ândul meu la tine sboar

Ca o pasere uoar
Ctr cuibul inverc^it,

i la sînul teu ptrunde

Ca un flutur ce s'ascunde

într'un leag-n înflorit.

Dorul meu în a ta cale,

Urmând psurilor tale.
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Te desmeard ne'ncetat,

i pe dulcea ta guri,

Drag, draga mea Nini,
Fur-un dulce srutat.

Ochiî meT, ce 'n veci Ia tine

Aintesc a lor lumine,

înotând în taînic foc,

Ved lucind pe-a ta zîmbire

îngereasca ta simire,

înoferescul meii noroc.

Tot ce 'n lume-î drag i place.

Tot ce 'nal i preface

Pe un om în Dumnezeii,

Mi le-aî dat cu-a ta iubire,

O, frumoas nlucire

!

Scumpa mea ! îngerul meii

!

De-acum vie cruda moarte!

Sufle vîntul relei soarte

Pe pmîntul îngrozit

!

Eu atept cu nepsare

A furtunelor suflare,

Cci îubesc i sînt iubit

!
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Sufletu-mî e o grdin
Unde'n j^inga lumin

Cânt-o pasere din raiii.

Vîeaa mea de veselie

Trece lin în vecTnicie

Ca o dulce <^i din maiu !

Ccî amorul e un soare,

'a mea inim o floare,

'a mea vîea-un dulce vis.

Ccî iubita mea Nini
Cu-o zîmbire, cu-o guri,

Mie cerml mi-a deschis!

Constantinopoli. — August, 1846.

43I54- — AUcsaudri. — Poesiî. I. 10



X

PESCARUL BOSFORULUI

lAe-ar vrea înaltul Prooroc,

Mohamed strlucit,

S-mî fie (,liua cu noroc

i dorul împlinit!

De-a prinde-acum în mreja mea

Pe-a mreî împerat,

Ce poart 'n frunte-o mare stea,

Un talisman boirat.
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Eu care sînt un biet pescar

Purtat din val în val,

Eu care dorm la luschîudar,

în earba de pe mal,

Eu, Abdulah, cel maî voînic

Vîsla de pe Bosfor,

Ce n'am decât un biet caic

'un suflet plin de dor!

Allah! atunci ori ce-am dorit,

Allah ! orî ce-a vrea eu,

Dela apus la resrit

Ar fi îndat'al meu :

Caftane, aluri de Camir
Cu late, scumpe flori,

Iui armsari de la Misir

Ca vîntul de uori.

'un lung caic de abanos

în aur prelucrat.

Cu imnuri din Coran frumos

Pe margine spat,

i treîc^ecî de vîslaf Osmani

Ce vesel ar sburk
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Maî rpe(,lî decât Elcovanî

Pe 'ntinsa Marmar.

Dar n'a vrea nici stofe cu fir

i cu mrgritar,

Nici largi caftane de Vizir,

Nici falnic armsar.

N'a vrea nici sbii de Taban

Deprinse la omor,

Nici lung covor de Ispahan

Ce salt sub picior.

Allah ! me jur c, dea avea

A mre talisman,

N'a vrea s fiu Vizir, n'a vrea

Nicî Padiah-Sultan.

N'a vrea comorT, n'a vrea s am
Nicî chîoscurî, nicî saraiii,

Nicî s desmerd în Bairam

Huriile din raiu.

Ci 'n mrej dulce prefcend

Duîoas-inima mea,
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M'a duce 'ncet ;i tremurând

S prind norocu 'n ea,

S prind copila luî Topal,

Frumoasa Bîulbîuli

Ce cânt noaptea lin pe mal,

Pe mal la Kandili

!

Constantinopoli. — Iunie 1845.



XI

ATEPTAREA

T>e malul mreî de spume-albit

Ce 'nal gemet îngrozitor,

Ca pe un înger te-astept, Iubit,

Cuprins de jale, muncit de dor.

Fugând de lume, gândind la tine

In lume singur trec pe pmînt,

'a mele lacrimi, dorinî, suspine,

Cu glasul mreî se perd în vînt.
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Vecînic s'afund a mea privire

în orizonul intunecit,

Dar nici o raz de fericire

In ochi-mî înc nu a lucit

!

VecTnic în noapte trist, adînc,

Ascult a vremeî pas necurmat,

Dar de plcere nicî un ceas înc

Pentru-al meu suflet nu a sunat!

Nimic în lume nu me încânt,

Xu vars 'n peptu-mî dulce fior.

FrunCjla ^optesce, paserea cânt,

Inima-mi plânge la glasul lor.

Stau ca o peatr în nemicare

Perdut pe gânduri adeseori.

Privesc la cerurî, privesc la mare.

Pe mare valuri ! în ceruri nori !

Ah ! vin drag stelu lin,

De strlucesce pe sînul meu
;

Alung noaptea cu-a ta lumin,

Stinge cu'n zîmbet amarul greii.
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Destule c^ile de desprire

!

Destule lacrimi, destul amar

Vin de pune cu-a ta iubire

Durereî crude vecînic hotar.

Te-atept, iubito, în a ta cale,

Precum ateapt robul mâhnit

S bat oara scpriî sale,

S-î simt trupul din lan eit.

Te-atept, iubito, precum ateapt
Pe-a dimineii zîmbet voios

Sermanul bolnav ce se deteapt
In sînul nopii întunecos.

Ah! l'a mea jale, la mea chemare

Dac'al teu suflet e simitor.

Vin' s-î dau numai o srutare

'apoî din lume vesel s sbor!

Triest. — Sept. 1846.



XII

VENEIA

II SEPTEMBRIE 1846

I.

/P'ând ochii meî înnoat în gingaa lumin

Ce tainic izvoresce din ochii teî frumoi.

Atunci orî ce durere în sînul meu s'alin

Cu marea tulburat ce-adoarme i suspin

Sub ale nopii blânde luceferi mângîoî;

Ccî ziditorul lumii, în dulcea lor privire

Vrsând vpae lin i farmec de slvit,
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Le-a dat a sa putere 'a sa Dumnec^eire,

Ca s-mî arate 'n lume un drum de fericire,

O cale luminoas sub cerul înnegrit!

Când fruntea mea în pace cu drag e legnat
Pe sînul teii ce salt aprins de dulce dor,

Fiina mea ferice, de visuri desmerdat,

în lumi necunoscute se simte înlat
'urmeaz-a ta fiin în tainicul eî sbor;

Cci sînul teii în care domnesce-a ta iubire

Precum o lamp sfînt ce arde'ntr'un altar.

Frumos ca i altarul uîmesce-a mea simire

Trezind în al meu suflet orî care nlucire,

tergând din a mea minte orî care gând amar!

Când vesel, ferbinte, guria-i zimbitoare

Me 'ncânt, mc îmbat cu-a sale srutri.

In inim-mî atunce s'aprinde-un dulce soare.

i vîeaa-mî, ca albina lipit de o floare,

Se leagn în raîurî pe-a tale desmerdrî.
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Câcî îngerul îubiref, al crui glas ptrunde

i care lâng tine din ceruri a sburat,

A strins pe-a ta guri aripele-î rotunde

'acum, ca într'un leagn, în ele se ascunde

Cu lira sa duioas ce cânt ne'ncetat.

IV.

Când noaptea în tcere, la oara ce s'adun

A dogilor vechi umbre pe maluri ovind,
Gondola, leagn dulce, ne primbla împreun
Pe lucîul lin al mreî în care alba lun
Cu stelele voioase se scald strlucind.

Atunci, din umbra deas ce doarme 'ntre canalurî.

Din lampele aprinse în boitele cerescî,

Din turnuri, din palaturî ce triste zac pe malurî,

O taînic-armonie plutesce peste valuri

optind inimeî noastre cuvinte îngerescî:

«Iubii, îubiî! ne (^ice Veneia cernit,

«Iubii! amorul vostru puternic e i sf înt

!

«îubiî! i calea voastr va fi tot înflorit,
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«i 'n sinul nlucireT, preche fericit,

«Cu-o lung srutare veî trece pe pmînt

«CcY vremea ce restoarn cu coasa-î ne'mpcat
«A falei omenireî vechi marturi i mrei,

«Nu poate-avea putere de-a stinge nici odat

«Acea scântee vie de dragoste 'nfocat

«Ce lumineaz calea frumoasei tinereT!»

Palatul Benzonus. — Veneia.



XIII

BARCAROLA VENEIAN

Oe marea lin

Care suspin

Stelele toate plutesc uor.

De ce, drgu,
A mea stelu,

Lipsescî tu numaî din herul lor

Dintre canalurî,

i de pe malurî

Se nal-un cântic melodios.
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De ce, Nini,
A ta guri

Nu se aude cântând voîos r

TaYnica noapte

Cu blânde oapte

Te cheam, drag, s'o încununî.

Gondola geme.

Cci mult vreme

N'a fost cu tine printre lagunf.

Ah ! te coboar

Vesel, uoar,
Dintr'al teu negru palat regesc.

Vin' de zîmbesce,

De strlucesce

Ca un luceafer dumne(^eesc.

Cu blânda-î fa
Plutind prin cea

Luna din valurî se 'nal 'n cer.

Ah ! vin, vin,

Scump lumin,

S mângî dulce pe gondolîer.
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Eti in gondol
Cu-o barcarol

\'isul teii ginga voiu îngân,

i noaptea 'ntreagâ,

Nini drag,

încet pe mare te-oiu legn

!

Sept. 1846. — V'entia.



XIV

BÎODINETA

f ntr'o sear pe Piaet
Mocenigo cel frumos

:

« Bîondinet, Bîondinet

!

— pise 'n calea mea voTos

«Sciî tu, drag Veneian,
«C Madona ta î-a dat

«Mâne mici de patricîan

«i ochi mari de srutat?



BlONDINETA
'

161

*Sciî tu ear cîi mie-mî pare,

«Cospetol mare p6cat

•»S pori ap de vîiK^lare

<>Pe-al teu umer delicat?

fcVin' cu mine, drag, vin.

«Eu voesc s te deprinc^î

«A domni ca o regin

In palaturi' de oglincjî.

»

într'o (^i, lâng fântân,

Tiiano-mî (,iise 'ncet

:

«Nu e 'n stare nici o mân
'- Ca s cerce-al teii portret.

Dar me jur pe mîndrul soare!

< Dac'aî vrea pe loc a sta,

' S te fac nemuritoare,

< Cercând numai umbra ta.»

A^î prin negurî, diminea.

Noul Doge me zri

i pe-a luî San-Marco pîa
Din palat se coborî

:

«Veneîan tineric,

«Bîondineto! — (^ise el —
431J4. — Alecsiimirt — Poesii. l. 11
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«Mâni în mare-Adriatic

«Am s'arunc acest inel.

«Mâni în purpur i 'n aur

«Am s fiu încoronat,

«i pe vechiul Bucentaur

«Prin Veneia purtat.

«)i c vreT a-mî fi soie,

«i eu jur pe sfîntul Marc

«S-î închin, Biondin, ie

«Toat fala de monarc.»

Dar BTondina cea cuminte,

Drumul rpede urmând.

La tustreî, cu dulcî cuvinte.

Le respunse-aâ, rîcjend:

«Nu-î oglind maî curat.

«Nu-î potret maî îngeresc

«Decât cel ce mi s'arat

«în fântân când privesc.

«Nu sînt semne de mrire,

<• Nici inele de rubin.



BtONDINETA 163

Cu maî dulce strlucire

«Decât ochii luî Tonin.

«Ca gondola-î din Piaet
«Nu e tron mai de dorit,

«Când pe draga î Bîondinet

«El o primbla fericit!»

Wneia. — Oct. 1846.



XV

o SEAR LA LIDO

O idic velul negru ce-acopere-a ta fa,
Veneio cernit, Veneio mrea!

i cu-o zimbire dulce fiî martur fericit

L'a noastr veselie 'amor nemrginit

!

în vremile trecute a libertii tale,

în timpurile acele de glorii triumfale.

Când nobil rzemat pe falnicul teii leii,

Vedeai Adriatica sltând la glasul teii,
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Gondole negre multe se deprtau de maluri

i lunecau in tain pe negrele-î canalurî

Purtând comori ascunse de gingae simiri,

Imprechete inimî perdute 'n fericirî.

Dar spune-mî tu, vecjut-aî în gondol vr'o dat
Fiin maî frumoas, maî dulce desmerdat,

Un înger de iubire cu suflet maî ceresc

Decât minunea scump pe care eu slvesc?

O, gondol îubit, noî lumeî dm uitare!

Sborî vesel, sborî în pace purtândune pe mare.

i leagn'n tcere, sub cerul aurit,

Amorul nostru mare ca cerul nesfîrit.

i tu, o, vis ferice a tinereii mele !

De-ar fi 'n a mea putin s fac precum doresc.

A pune pe-a ta frunte un diadem de stele,

A pune sub picîoare-î un tron dumne(^eesc !

Cci' te iubesc. Elen, cu- o taînic ufmire,

Cu focul tinereii, cu dor nemrginit.

Cu lacrimi i credin, cu dulce fericire,

Cu tot ce este 'n mine putere de iubit!
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în dragostea cereasc visând cerescul bine,

La tine al meu suflet înal sborul seu.

Tot ce-î maî sfînt pe lume eu îl slvesc în tine.

Tu eti lumina, vîeaa i Dumnec^eul meu

!

în tine cred. Elen, precum credeam odat
în glasul maîceî mele, în sfîntul eî amor;

Precum în soare crede natura 'ntunecat,

Precum uii eeniu falnic în falnic viitor.

Tu pori un nume dulce i scump inimeî mele.

Un nume ce-mT inspir un cult dumnec^eesc.

i care me încânt ca harpele din stele

i care îmî optesce de maîca ce jlesc.

Iubirea ta-mî insufl un dor de nemurire I

Iubirea mea me 'nal la tronul îngeresc!

i 'n leagn de gondol, în vecînic iubire.

Cât lumea lâng tine a vrea ca s tresc

!

Veneia. — Oct. 1846.



XVI

GONDOLETA

/'>u Ninia 'n gondoleta

Când me primblu 'ncetiior,

Trecetorul din Piaet
Ne privesce-oftând de dor.

Atuncî cerul se 'nsenin

Lucind vesel amîndoî,

'Adriatica s'alin,

Se alin pentru noî.

în lagun de ne place

A pluti pe-a mreî val,

Pentru noî Siroco tace

Pe-a lui Lido verde mal.
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i sub lunga sa lopat

Gondoleta salt lin

Cu Ninia legnat,

Legnat pe-al meii sîn.

Mân vesel, loptare,

Dela Lido la San-Marc,

îea de-alung canalul mare

Ce se 'ndoae ca un arc.

Mergi cât draga mea Ninia,

Stând la peptu-mî înfocat,

Mi-a da dulcea sa guri,

Mî-a da dulce srutat.

Cât va fi în ceruri lun.

Cât va fi senin pe cer,

La Gîudeca spre lagun

Sborî, voinice gondolîer.

Du-ne Toni 'n linitire

Pn' ce, stând gondola ta.

Viaa noastr de iubire

Cu îubire va 'ncetâ!

Veneia. — Octomvrie, 1846.



XVII

CANONET NAPOLITAN

/^ând vîntul se scoal

Turbat, i rescoal

A mrilor val,

Pescarul s'opresce,

La valuri privesce

i cânt pe mal.

Ca dînsul de rele,

De viscole grele.

Departe s fim.
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L'a mreî talazurY,

L'a vîeiî necazuri

Ca el s privim.

Junia ne 'nva
S trecem 'n vîeaa

Ca paserea 'n sbor,

Cu fruntea 'n lumin,

Cu inima plin

De dulce amor.

Deci fie pe mare

Furtun, turbare.

i 'n vîea amar,

NoT, veseli pe maluri,

S rîdem de valuri

Ca bietul pescar!

Ianuarie, 1847. — Napoli.



XVIII

VISURILE

Ocump, alb lcrimîoar!

\'e(^f tu rou de pe flori

Cum lucesce 'apoî sboar

De se schimb 'n neijri nori ?

Astfel gingaa lucire

Din ochT dulci, veselitorî,

Trist în lacrimi de mâhnire

Se preface-adeseorî

!

Câte inimi înflorite

La lumin vesel sbor,
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i de-odat vestejite

Fr vreme cad si mor!

Câte visuri de iubire,

Dulci a inimei comori,

Trec, se sting ca nlucire

i ca fulgeri trecetori

!

Asta-î legea crudeî soarte,

Lege fâr' de mângerî !

A(jX e vîea, mâni e moarte,

A^î plcere, mâni dureri!..

Fericit care 'mplinesce

Visul eii pe-acest pmînt!

Fericit care lubesce

Pn' a nu cdea 'n mormînt!

Cci iubirea din junie

Schimb lumea 'n vesel raiii,

i cu sufletul re'nvie

In cerescul dulce plaiti

!

Fevruar, 1847.— Villa Delfina. — Palermo.



XIX

A D I O

T\e a tri cât lumea ntreag,

Gândul meu la tine, drag,

Vecînic, vecinie va sburâ,

'orî ce e maî sfînt în mine,

Dulce înger! pentru tine

Pentru tine-1 voiii pstra.

Cea maî blânda-a mea gândire,

Cea maî ginga simire,

Cel maî falnic dor al meii.
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ie numai, numai ie

Le închin pentru vecie

Ca la însui Dumnec^eu

!

Tu, fiin de slvire,

C'un cuvînt, cu o zîmbire.

Cu un dulce srutat,

Mt-aî dat suflet, mî-aî dat vTea,

i a rafuluî dulcea
Tu în sînu-mî aî versat

!

Tu mT-aî dat cu-a ta Tubire

Acea nalt fericire.

Acel sim dumnec^leesc,

Ce puternic ne supune

i ne'nal de ne pune

Sus pe tronul îngeresc !

Tu, Eleno!., dar, vaî mie!

Intr'o noapte de urgie

Cerul crud ne-a desprit

!

Tu te-aî dus, te aî dus, Tubit.

Fericirea-mî nesfîrit

într'o clip s'a sfîrit

!



ADIO 175

Aa-î soarta ! aa 'n lume

Tot ce poart-un dulce nume,

Tot ce-î falnic i frumos,

Curînd trece, curînd moare,

Ca un cântic, ca o floare.

Ca un fultrer luminos !

Steaua vine, steaua pere !

Astfel dulcea-mV mângere
A perit de pe pmînt

;

A perit, s'a dus cu tine

în locaul de lumine...

i eu plâng pe-al teu mormînt

Singur, singur cu a mea jale

Rtcit pe-a vieii cale

Ca un orb nenorocit,

Vîeaa-mî scade, jalea-mV cresce,

al meu dor in veci s'opresce

Pe mormintul teu iubit!

Adio ! pe-aceste maluri

De-ale Bosforului vafurî

îngânate lin, uor.
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Te las, înger de îubire !

Cu a vîei-mi fericire,

Cu-al meu suflet plin de dor

Constantinopoli. — Maiu, 1849.



XX

PE MARE

Oh! vîeaa pentru mine.

Scump înger, fr tine

Nu are nici un bine.

Nu are nicî un dar.

în cer fie lumin.

Sau norî, sau noapte lin,

Sufletul meu suspin,

Suspin cu amar!

43154. — Alecsandri. — Poesii. I. 12



Orî care nlucire

L'a omuluî simire

Aduce 'nsufleire

Cu glasu-î încântat,

Se perde 'n neagra cea
Ce 'ntunec a mea vîea
i glasu-î se înghea
De mine deprtat.

Acum cerul zîmbesce,

Natura 'ntineresce

i tot care tresce

Se simte fericit

;

Dar mie ceru mî pare

Cuprins de 'ntunecare

;

Ved lumea 'n întristare

Ca sufletu-mT cernit

!

Zadarnic cat plcere,

Zadarnic mîngSere,

Salin a mea durere,

S curm al meii suspin.

Trecuta fericire

Isvor e de jlire,

i dulcea-T suvenire

Hrnesce jalea 'n sin !
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O valurî marî de spume

!

Purtai-me prin lume

Ca frun(,la fr nume
Ce o plutii u^or,

i m'aruncaî din mare

Perdut, fr suflare,

Pe malul cu uitare

Adinculuî Bosfor

!

Pe Marea-neagr. — Maiu, 1847.



XXI

URSITA MEA

Tntr'un castel, departe,

Din ceruri avui parte

S ved un îngerel.

Mult trist era castelul,

Mult vesel îngerelul,

Mult ginga, tinerel!

Avea cerescî blândee,

Pe frunte î dulci albee,.

în ochi-î dulce foc,
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'o tainic zîmbire,

'un suflet cu îubire,

'o soart cu noroc.

Eram eu înc june...

Acea scump minune

Era ursita mea

!

Aa avuî eu parte

Intr'un castel departe,

A me 'ntâlni cu ea.

Intr'un palat, pe mare,

într'un ora ce pare

Din valurî re.^rit,

Departe de-a mea ear,
în urm ve(^uî ear
Ursita ce am iubit.
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'acolo, fr fric,

Pe mare-Adriatic

Gondola ne-a primblat.

i 'n leagn de îubire,

Perdut în fericire,

Tot sufletul î-am dat 1

Pe soare i pe lun
Cu mine împreun

A fost ursita mea...

Aa avui eu parte

Intr'un palat departe,

A mc iubi cu ea!

îubitu-ne am în lume

Plutind pe-a mreî spume,

Clcând pe verde plaiu,
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i, lumeî dând uîtare,

Cu-o lung srutare

Trecut-am lin prin raiii.

Dar intr'o noapte lin

O palid lumin

Se stinse în eter,

i îngeru-mî cu jale,

Sburând pe-a stelei cale,

Se 'ntoarse ear în cer.

Eram atuncî pe mare.

în dulcea-î legnare

Muri ursita mea

!

Aa avui eu parte

A sta în veci departe

'a plânge dup ea !

1859. — Malta.



XXII

LA VENEIA MULT DUIOAS

T a Veneia mult duioas

Duios sboar gândul meu
Când, în noaptea 'ntunecoas.

Pe simirea-mî dureroas

Se abate dorul srreu.

Astfel paserea rnit
De un erpe otrvit

Sboar, sboar obosit

i s'abate amorit
Lâng cuîbu-î înflorit.
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O, Veneîo mult mrea

!

Cine a putut gusta

A iubirilor dulcea
In poetica ta vîea,

\'ec!nic nu te va uîtâ!

Te iubesc în a ta jale,

în vemîntul teu cernit,

i in gondolele tale

Ce se perd pintre canale

Ca un vis neisprvit.

Te iubesc cu dor ferbinte

In frumosul teu trecut,

i 'n aducerea aminte

Ale dragostelor sfinte

'a fiinei ce-am perdut!





SUVENIRE





I

VISUL

/^râ o câmpie lung i tcut,

Lung ca pustiul, ca moartea de mut!

Sus, în taîn dulce, pe-a nopeî senin

Ca un vas de aur luna plutea lin.

Eram pe-un cal aprig care 'ntrecea vîntul

;

Negrele luî coame atingeau pmîntul.
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în câmpia lung calul meu fugea,

Ear a luî picioare earba n'atingeâ.

Ne duceam în cale precum visul duce,

Ca genii de spaim, ca doue nluce.

Sburam noi pe lun precum gândul sboar,

Când iubirea dulce inima 'mpresoar

De-odat fugaru-mY, sforind s'opri.

El în deprtare treî umbre zri,

Trei fecioare albe, nalte i frumoase.

Decât steaua lunif stele maî voioase.

în vesel hor uoare slta,

i glasul lor vesel pe rînd îmî cânta:

;Tu ce-alergî far' de plcere

în câmpia 'ntunecat.
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-Vin' s afli min<^ere,

Vin' l;i curtea mea bogat,

in palaturî aurite

:;>i 'n comorî nemistuite

«î-oiu da <^i\e fericite,

^'oiiTi fi roaba ta plecat.

«Tu ce-alergî far' de dorin
«în câmpia prsit,
«Vin' s'ating a ta fiin

«Cu-a mea raz strlucit.

«A ta mindr pomenire

«\^a sburâ la nemurire

«i de-o falnic mrire

«Va fi 'n veci însufleit!

.Tu ce-alergî fr' de iubire

«In câmpia cea pustie,

«Vin' s'aprinc^iT a ta simire

«La a dragostei fclie.

«Al teu suflet, a ta minte

«Vor gusta veselii sfinte
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«Lâng'o inim ferbinte

«Ce te-ateapt ca s 'nvie!»

Uimit de-a lor cântic i de-a lor zîmbire,

îmî rpec^iî calul... crud amgire!

Un pas numai înc, eram fericit

!

Un pas... ele 'n aer rpede-aii srit,

i 'nvîrtindu-.i hora pe-o raz de lun

S'au 'nlat în ceruri, cântând împreun.

Le-au(^iî deasupr-mî glasul dulce, lin.

Ca o oapt blând, ca un blând suspin.

Le ve^uT ca vulturi, ca trei rîndunele,

i ca trei stelue se perdur 'n stele!.

Me trezii din visul ce me îngâna,

în tcerea nopeT grierul cânta!

1843. — laî.



II

PE MALUL MREÎ

1 ^

T n ceasul trist de noapte, când apriga furtun

Pe marea tulburat, sltând din val in val.

Se 'nal, se lesce i vîjie i tun,

Sdrobindu-se de mal.

Atunci când spaima crud fiori sufl prin lume,

Când tunetul se poart vuind din loc în loc,

Când marea frmîntat s'acopere de spume

i norii ca talazuri arunc spume de foc.
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îmi place a sta singur pe-o stinc drîmat,

S'aud pe maluri vîntul cu groaz uerând,

S ved pe 'ntinsul negru furtuna 'ntrîtat

i cerul fulgerând.

Cci inima mea astfel de jale e muncit

i plânge cu durere, la tine când gândesc,

O, maic, inger dulce ! o, maica mea iubit

!

Tu ce-aî sburat din brate-mî în leag^nul ceresc !

Perdut în întuneric sub cerul fr stele,

Lipsit de-a ta fiin ce zace în mormînt,

Eu ved în norT, în valurî, icoana vîeiî mele

i gem cu-a nopeî vînt! .

Ah! mult amar e ceasul când dorul ce jlesce,

Ctând în vremi trecute un suvenir slvit.

Se 'mpedec în sboru-î i cade, se lovesce

De peatra mormîntal a celor ce-am iubit

!

Cu-a sale pânzY umflate o mic luntrioar

Pe luciul viii a mreT de \înt se îngâna.
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i sub un cer albastru, ca lebgda uoar,
A^X lin se legn.

Dar vîntul crunt deodat sufiând cu vijelie

Schimba a mreî fa în muni îngrozitorî;

'acum sermana luntre pe 'ntinderea pustie

Sdrobit, se zresce la fulgeri trecetorî !

Insula Prinkipo. — Augu5t, 1846



III

PSERICA

ZJlb pseric

!

Ce stai singuric

Lâng cuibul teu?

Nu-î (^iua senin,

Sau nu curge lin

Apa la pîru?

De ce plângi cu jale

Vecjî sorile tale

Cum se veselesc.
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Prin luncile-umbroase

Vec^î cât de voioase

Sbor ;i ciripesc

!

Ce durere, spune,

Ce dor greu supune

Inimioara ta,

De stai singuric,

Drag pseric,

i nu poi cânt ?

— Frate, 'n deprtare

O pajur mare

Se 'nal mereii.

Ghîara-î se lungesce,

Ochîu-î se intesce

Tot spre cuibul meu.

Apa-î lin, frate,

Frunc^a lin se bate

în codru 'nflorit.

Dar cuîbu-mî jos cade

C de mult îl roade

Un ^erpe cumplit

!

1843;. — Iai.



IV

MAIORULUI lANCU BRAN

/"|r\ergi s-î ieî dreapta resplat dela dreptul Ziditor,

Tu ce lai în urm jale, vrednicule muritor !

Om de bine, de credin, ce Moldova î-aî iubit,

i 'ntr'acest veac plin de rele fapta bun aî slvit.

Aî teî vechi i dragi tovarT, capul, armele plecând.

La lcaul teii de moarte te duc jalnic suspinând.

Glasul clopotelor sun ceasul teii de vecînicie,

i vzduhul le rcspunde prin o trist armonie.
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Trupul teu ce-a fost crîn în crîn s'a preface,

Ear sufletul teii vesel sus în veci va gust pace,

Cci în vîea când, ca tine, omul binele slvesce,

Domnul sfînt cu-a sa 'ndurare dup moarte-1 miluesce

!

1843. — laî.



V

DESROBIREA IGANILOR

TT'e slvesc, o, c^i ferice ! sfînt c^i de libertate,

Tu a crei mîndr raz sufletul român strbate 1

Te slvesc, o, (^i mrea pentru patria-mî iubit,

Tu ce-arî ochilor notri Omenirea desrobit

!

Veacuri multe de durere aii trecut cu vijelie

Sub asprime plecând capul unui neam în osândire!

Dar Românul cu-a sa mân rumpe lanul de robie

i iganul, liber ast(^î, se deteapt 'n fericire !
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A(^î e soarele maî falnic ! lumea a(^î e maî voîoas

!

A(jî în pept inima-mî cresce! ac^î e viaa maî frumoas.

Cci la glasul liberteî vc'd Moldova deteptat

i la glasul Omenireî o simesc înduioat.

Fal n lume i mrire pentru tine 'n veci sa fie

O, Moldovo, ear mîndr! tu ce daî sfînta dreptate!

Braul teu ce sfarm astc^î un jug aspru de robie,

ie insaî pregtesce viitor de libertate 1

laî. — 31 Ianuarie 1844. ,



VI

OD CATR BAHLUIU

ZI dese orî departe de-a lumeî triste valuri

Cu pasurî regulate eu mesur al teu pod,

Bahluiii, loca de broasce, rîii tainic fr maluri.

Ce dormT, chîar ca un pa, pe patul teii de glod.

«Trecut-au, c^ic atunce, a tale negre unde

» Ca gloria, ca vîeaa, ca visul de noroc

!

— «Ba, n'au trecut, stpâne, trist nasul îmî respunde,

«Eu le simesc prea bine, cci me cârnesc din loc.»
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Când luna se ivesce pe-a munilor gol umer,

Când pa^iî meî, ca gândul, prin aburi rtcesc,

Imî plac acele imnurî de broasce fr numSr,

Ce, chîar ca oare care, în hor orcesc.

Atunce in credin a mea inim salt

Ca la un glas prietin iubit i ateptat,

Cci gingaele broasce sînt dulci poei de balt.

Precum muli poei gingai sînt broasce de uscat.

1844. — laî.



VII

ZIMBRUL I VULPEA

FABUL

T>e-o pajite întins cu flori îmbelugat

Pscea Zimbrul voios.

Când pe furi, prin earb, o vulpe tupilat

I s'artâ i-î ^ise cu glas foarte duios :

— «O, Zimbrule puternic, o mult slvite Doamne!
<cSe poate-a ta mrire s pasc pe câmpiî,

«Supus ca noi protii, la ploile de toamne.

«La vînt, la ger, la musce, l'a ernii vijellf ?

«Au nu gândesce oare c 'n vremile trecute

«S'a prefcut în Zimbru un falnic Dumne(;leu ?
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C soarele s'ar perde pe cî necunoscute

vDe n'ar domni un Zimbru în zodiacul seu?

« Ah ! scumpul meii prietin, d-mY voîe a te duce

' într'un palat de cinste în care ne'ncetat

Chîar eu cu-a mele labe de hran-î voiu aduce,.

-^i te oîii feri de dumani cu al meu protectorat. »-

— «Ef! te cunosc, .irat 1
—

Respunse Zimbrul meii —
«Aî rîs i tu în vîea o cioar îngâmfat,

<i de atunci, sermano, tot ca visezi mereu!»

1844. — laî.
,



VIII

CURCILE

FABULA

T^isce curci îmbtrânite,

Gârbovite i sburlite

Sta sub ur tremurând,

i, privind cu pizmuire

A porumbilor iubire,

piceaii toate-aâ, pe rînd:

— «Eleî, soro ! Eleî, frate

«Aa paseri desfrânate

«Maî ve(^ut-aî înc voî?

«Ean privii, o, sorioare

!
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Cum se drgostesc la soare

«FSr' a le psa de noî

!

«Nu le-î fric

«De nimica,

«N'au ruine nici de cum!

< Aii nu sciii c'a nostru nume

* Onorat de toi e 'n lume,

«C drept pilde noî acum?..

— «Voî acum sînteî btrâne, —
Le respunse-atuncî un câne-

—

* Voî acum sînteî sbîrcite,

«Gârbovite .i sburlite.

Voî de ciud, voî de ur,

«Staî cobind acum sub ur
«Clevetind cu pizmuire

« A porumbilor îubire,

<Ccî de mult v'aî trit traiul,

< V'aî mncat de mult mlaîul.

'acum toate la un loc

<i.Nu pltiî nicî de-un potroc!»



lî

FRUMOAS COPILIT

D-REI Z. FILIPESCU

IZnimoas copilit!

Spune-mî de unde vii

Cu zîmbet pe guri,

Cu mîndri ochi i viî?

Ce înger mult ferice

Din cerurT te-a adus

i pe pmînt aice

Strin te-a depus ?
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Tu eti o nlucire,

Un farmec aurit,

Un vis de fericire,

Un îng^er de slvit!

Din cer eti o minune.

i dulce-î glasul teii

Ca sfînta rugciune

Când bate ceasul rei'i

!

1844. — Borsec.

43134. — Alecsatidri. — Foesii. I. 14



X

ADEVERUL I MINCIUNA

D-NEl Z.. N...

p^î-a ^ice c etî frumoas,

> C eti pasere voioas,

C aî glas melodios,

i c orî cine te vede

E ferice i te crede

Dulce înger luminos.

î-a cjice c eti o floare

Ce lucescî maî viu la soare

Decât cele-lalte flori,
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Ca ta ginga zimbire,

Ca un vis de fericire,

Nasce 'n inimî diilcî fiori.

Dar me tem c mî-aî respunde

Cual teu glas care ptrunde

i c'un aer rîc^etor

:

^O, poete, ved prea bine

«C minciuna pentru tine

E nepreuit odor.

«Las îngeriT in pace,

<i, de vrei p!cere-a-mî face

«Ca poet adeverat,

<F în vîa o minune,

«Hotrânidu-te amî spune

«Adever neprelucrat.»

Iî spun dar c e.tî frumoas.

C eti pasere voToas,

C ai glas încânttor,

i c 'n vecînic frie

Sufletu-mî se 'nchin ie

Ca un frate îubitor.

1846.



XI

PE UN ALBUM

în zdar vuesce Cerna i se bate

De-a eî stînci mree, vechY, nestrmutate^

i 'n cascade albe salt pe-a lor sîn...

Apa-î trecetoare, petrele remân !

în zdar i anii s'adun cu grbire,

Trecend peste inimi ce-au gustat iubire

!

Suvenirul dulce de-un minut slvit

Pintr'a vîeiî valurî st 'n veci neclintit

!

184.. — Mehadia.



XII

ROMAN

Ae-a fi, iubito, gingaa floare

Ce cresce 'n vale, lâng pîru,

A da i rou i mîndrul soare

Pe-o raz dulce din ochiul teu.

De-a fi, iubito, paserea mic
Ce printre frunc^e salt uor,

Pe-a tale brae stând fr fric,

N'a vrea în lume ca s maî sbor.
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De-a fi, iubito, vîntul de sear,

Eu nici o floare n'a îngâna,

Ci cât e noaptea de primvar
Pe sînu-î fraged m'a legna.

De-a fî, iubito, îngerul care

Te-adoarme noaptea cu glasul seCi,

î-a fura taînic o srutare

i 'n cer te-a duce pe sînul meii.



XIII

ADIO MOLDOVEI

Ocump ear ii frumoas,

"^-^O, Moldov, eara mea

!

Cine pleac i te las

E ptruns de jale grea,

Cci plutind în visuri line

Pe-al teu sîn ca într'un raiu,

Dulce-î viaa dela tine

Ca o dulce <^i de maiul
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Eu te las, ear iubit,

De-al teu cer me deprtez,

Dar cu inima cernit

Plâng amar, amar oftez

!

Trist acum la desprire,

De fiori me simt cuprins,

'orî ce drag nlucire

Pentru mine-acum s'a stins !

Cine scie, cine scie

Dac 'mpins de-al soarteî \'înt

M'oiu întoarce 'n veselie

S srut al teu pmînt

!

De-oiii vedea înc vr'o dat
Munii teî resuntorî

Ce cu-o frunte înlat
Se perd falnic pintre nori

;

'aî teî codri de verdea,

Unde curg, optesc uor
Reci isvoare ce dau vîea,

Doine care c^ic de dor.

'al teu cer care zimbesce

Sufletului' românesc,

i orî care me îubesce

'orî pe care eu iubesc

!
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Eat ceasul de pornire !

Eat ceasul mult amar

!

Veselie, fericire,

Eu le las pe-al teii hotar

'a mea inim îî (;lice :

O, Moldovo ce jlesc.

Adio ! remâî ferice,

Ferice s te esesc

!

1843.



XIV

LA MORMÎNTUL

LUI GR. ROMALO

înc O raz care se stinge

Din cerul nostru întunecat

!

Inima noastr amar te plânge,

O, dulce frate înstrinat

!

Martir iubite a liberteî,

Tu mori departe de-al teii pmînt!

Mori trist pe ermul strinteT
i noî te ducem l'al teii mormînt

!
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O, dormi în pace pe-aceste malurY,

îngânat dulce, ca 'n vis uor,

De glasul mreî purtat de valuri.

De glasul nostru uîmit de dor.

O, sborT din lume, sborî fr jale,

Suflete blânde, suflet senin

!

Cci noî vom spune patriei tale

Cât aî dorit-o pe erm strin!

Cât vom fi înc purtai prin lume

De valul vYeiî, de-al soarteT vînt,

Vom opti jalnic dragul teii nume
Cu un Adio l'al teu mormînt 1

Constantinopoli. — 31 Maiii 1840.



XV

întoarcerea în ear

IDe muchi de prpstii lunecând uor,

Cu corbii de earn me ntreceam în sbor

Sania-mî cea mic, murgul meu cel dalb

Lsau urme albe pe ometul alb.

Sburam noi ca gândul ce me mpresurâ;

Gândul meîj, ca mine, în ceruri sburâ.
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Eu resbteam iute troenî de ninsorî,

El lsa în urm-î troenî lungi de nori.

Cci mergeam departe... el ctr o stea,

Eu, înstrinatul, ctr eara meal

în zdar copacii crengile-î plecau

i zpad 'n cale-mî pe rînd scuturau.

în zdar i cerul viscole stîrnea,

i cu fulgi prin neguri câmpii aterneâ.

în zdar i lupii, codrii resbtând.

Cu crivul erniî m'alungau urlând.

i lupii ce url, i arboriT mui
în negura deas remâneau perduî.

Cci mergeam în grab... el ctr o stea.

Eu, înstrinatul, ctr eara mea!
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în eara mea dulce sînt drumuri de flori
;

In dulcea mea ear sborî, murgule, sborî.

în blândul luceafer am un înger blând;

înal-te'n sînu-f, o, tristul meu gând!

eara nu-Y departe; o simt, o ved eu!

Raiul înfloresce în sufletul meu.

Steaua se arat pe cerul senin.

îngerul lubireî îmî zîmbesce lin.

Periî, neguri dese, eat dulcea stea

!

Peî strintate, eat eara mea!

1849.



XVI

LA MOARTEA

LUI P. CAZIMIR

T\in ramura plpînd a tinerimeî tale,

O, eara mea duToas!

A maî c^ut o floare, te-a prsit în jale,

în jale dureroas.

Srman, trist mum, copii-î de iubire

Te las fr vreme

!

ET cad, seceraî grabnic de a moreî grea lovire,

Pe sinul teu ce geme.
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Ce vînt amar de moarte, vaT, sufl peste tine,

De sufere i moare

Orî-ce de-abTa 'nverc^esce sub dulcele-î lumine,

Orî ce-î de-abîa în floare?

Fatal, crud soart! Tot ce e drag în lume,

Curend din lume pere !

Ferice care las mcar un dulce nume

L'a patriei durere!

1850. — laî.



XVII

1 ) R I D R I

Cine n'a veijut

Si n'a cunoscut

Pe Dridii voîoas ca o pâseric,

Iiir pi- Dumnezeu !

Pe sufletul meu !

El in ast lume n'a ve^ut nimica.

Cânii\ frances.

€:
ra graioasa,

linera, frumoasa,

Vie parisTan cu mii' de ncântri.

Mica eî guri,

Ca o garofi,

Purta o comoar de dulci srutri.

43I4S — Aleciiindri. — Poisii. I lO
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Dulcea v^eselie

Ce inima 'nvie

Ca un soare vecînic lucîa 'n ochif seV.

Ea 'nsufla Yubire,

Plcere, îuniire,

Cci er artist în sufletul ei'.

Prin orî ce micare.

Prin a sa cântare,

Prin a sa fiin, v^esela Dridri

Semenâ o floare

Cu micî aripToare

Ce sburâ prin aer ca un colibrî.

Cine n'a zrit-o

i n'a urmrit-o

Trecând în primblare câmpii Eliscî ?

Cine-a urmrit-o

i ear a zarit-o

Fr s doreasc a fi dragul ei' ?

Parisul e mare

!

i 'n sînul luT are

Multe frumuele, dalbe cât aî vrea
;
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Dar aa dlbic,

Aa frumuic
Na avut Parisul nici na maî avea!

Multe sciu s cânte

i voîos s 'ncânte

Noaptea în bancheturî pe îubiiî lor,

Dar ca dînsa cine

Scieâ s închine

Cupa veselieî dulceluî aniorr

Ca un dalb de lun,

Ca o veste bunn.

Ea veni pe lume într'un carnaval.

i ri(;Jend de moarte,

De relele soarte,

!Ca cânta tot astfel pe al lunieî val

" Viaa î trectoare,

«Dragostea-î un soare,

«Care lumineaz calea scurteî vîeî.

«Mergei dar ca mine

Cu fruntea 'n lumioe,

^ VoT ce trecef platul dulcef tinerei.
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«Cerul mult ferice

«Ne-a trimis aice

«Ca 'mpreun vesel s cletorim,

«i ne-a dat simire,

«Dor de fericire,

«Inim ferbinte ca s ne iubim.

«Inima-mî e plin

«De-amor, de lumin,

«i vrea s Iubeasc pan ce-oiu muri.

«Sufletul meu rîde,

«Raiul se deschide,

«Se deschide 'n elasul veselei Dridrî.v

Astfel de cântare

Cânt 'n nepsare

Draga copilit cu glas aurit.

Ea credea 'n îubire

i în nlucire

Ca in cerescî daruri fr de sfir.sit.

Nu scieâ c 'n lume

Cel maî dulce nume,

Cea maî scump floare, cel mai ginga dor
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Moartea le atinge

i curînd le stinge

Cum se stinire-un fultrer viu si trector!..

Sub o cruce trist

Vesela artist

( )dihnesce-acui'na singur 'n mormtnt.

Singur, tcut.

Acum e perdut

într un col de lume, sub negrul pmînt

!

Dalbe tineree,

Gingae frumsee.

Cine putea crede c voi vei peri!.

De i n'o maî \ede,

Nimine nu crede

Ca putut s moar vesela Dridri

!

ifsi. — Paris.



XVIII

UMBREI LUI NICU GHICA

^^u ce-aî fost în lume atât de iubit!

Inim de îner, suflet amrit

!

Mare a fost taîna durerilor tale,

De aî lsat în lacrimT, de ai lsat în jale

Patrie, soie, rude i copiî.

Ce te plâng pe malul tristei veciniei i !
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Dar cât de grozav, cât ele neptrunsa

A fost acea taîn in sînii-î ascuns,

Astfel tu in suflet erai simitor

i l'a altor patimi dulce ndurtor,

Astfel scieai face jertfi necontenite,

C din pragul moreî te-aî fi ntors, iubite.

De gândeai ce lacrimi la^i în urma ta,

De puteai copiii a i-î sruta!..

O, fiin blând, umbr mult jlitn

!

Au(,li tu din ermul unde eti sosit.

Cum te plânge lumea care te-a perdiit r

Cum te plânge eara care te a avut ?

Ve(^i tu velul negru, noaptea ntunecat

Care peste inimî s'a întins de-odat ?

Simi tu de departe ce deert cumplit

Laî între prietini care te-au iubit?
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Omenirea trist a perdut în tine

O comoar scump, un isvor de bine.

Patria un razem, noî un frior,

Copilaii tineri fericirea lor!..

O, voî, lanuri taTnicT, voî, legturi sfinte

De copil al eriî, de om, de printe!

Visurî de îubire i de viitor,

Ce 'ngânaî în cale-i omul trectori

Voî, simiri înalte ale omenirel.

Glasuri mîngaioase a Dumne(,leirei I

Toate, întro clip, cum de-aî prsit

Sufletu-î nemernic, eându-î rtcit.-..

Astfel a vrut soarta ! i când ea voesce.

Omul cade!., earba pe-a luî urm cresce !

Omul e o tain, vîaa luî un vis.

Sufletelor blânde cerul e deschis!
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Cel ce-a fost odat tersu-s'a clin lume

Ca un fuls^er îute, ca un val de spume.

Cel ce respândit-a bunurf pe pmînt,

Singur, în tcere, zace sub mormint,

Singur, într'un codru, doarme el departe

De al lumei sgomot, visurî mult dearte,

'umbra-î e 'ngânat jalnic, lin, uor
De-al codrului freamet i deal nostru dor!

T851 .
— Iai.



XIX

DOR DE CLETORII-:

primvara cea ver(;lie

Cu cosia î aurie

Mi-a sosit VOIOS în eara,

Drgulia primvar !

a adus un dulce soare,

'un sin plin de lcrimioare.

'a adus o lun plin

Ca s'o scalde în lumin.
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Lunca ride i nverc^esce,

Doru 'n suflet se trezesce,

Isvoraul curge n vale

Si-mî aduce dor de cale.

Dai-mî, dai-mî aripYoare,

C'aud glasuri de cucoare.

Dai-mî aripi sprintenele

C'aud glas de rindunele.

S me duc în deprtare

Peste muni i peste marc

S me duc in lumea ntreag i

Ca o pasere pribeag.

Uucem'a in cale lung,

Dor s nu me mai ajung •

Duce-m'a i m'a tot duce.

Dor s nu me maî apuce 1

1852. — l;i^'



XX

BOSFORUL

lAormîâ în linitire Bosforul fâr valuri

Intr'a Europei mîndre 'a Asieî verc^i maluri'

Ca un balaur verde în lupte ostenit.

Din zori i pn' în noapte pe umeri el purtase

Corbii cu treî poduri, nenumerate vase

Spre apus i resrit.

Acum desmerdat îns de-a Ginilor suflare,

Se legna molatic cu-o lene micare

i, ca oglind vie, sub cer se întindea.

Ear luna zîmbitoare, i taînic, i lin,

Versând pe-a sale unde dulcî spume de lumin.

Cu faa sa blae în el se oglindea.



l'recum acele paseiî, strine cletoare,

Ce se abat in icsurî la asfinit de soare,

Stringcnd ale lor aripi cac^lute de lung sbor,

Mulime de corbiî cu pânzele 'nvelite

Stau, umbre uriae, fantasme neclintite

Pe luciul Bosfor.

Krâ la ceasul taînic când Geniiî de noapte

Dela un mal la altul aduc duîoase oapte,

Când marea 'ncet adoarme cu-o suspinare grea.

Atuncî când lumea-î pune fantastica sa hain.

Când ori ce zefir trece purtând o dulce tain,

Când orî ce und poart în frunte-i' câte-o stea.

Er la oara trist când palida cadîn

Cu lacrimi pe-a eî gene, cu fruntea pe-a sa mân,.

Privind in deprtare un sbor de Elcovanî,

Ar vrea pe lucîul apeî, ca paserile-acele,

Se fug 'n sinul nopeî, sburând spre Dardanele,

Departe de tirani.

\u se zrea atunce pe umeda câmpie

Decât scântei i fulgeri de flacar-argintie

Ce, erpuind prin ap, pluteau i s'alungau.
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Sau DelfinT fr niinier, care, srind din mare

-i 'n spume luminoase micând a lor spinare,

în valurî dup stele pe rînd se cufundau.

Acum de mult imamul din minare cântase,

De mult glasu-i puternic la rugcîunf chemase.

Copiif luî Mohamed în 'naltele geamiî;

A^u s'au(^e în lume decât suspinurî mute

-'acele blânde glasuri de umbre neve(;lute

Ce vin de prin pustiî

Deodat 'n întuneric o barc nezrit
Trecu ca visul negru pe-o frunte adormit.

Lsând o urm lung pe-adîncul umed plaiii.

Pe mal un cântic dulce se aucji deodat;
Ear barca cu grbire spre cântic îndreptat

Se afunda în umbra mreului saraiu.

Constantinopoli.



XXI

S T R O F E

LUI C. NEGRI

I.

T>rietinul meu Negri, îiibit i dulce frate,

îî scriu aceste strofe din locuri deprtate

In careodinioar, ca mine cletor,

Lsând a ta gândire în taînicul eî sbor.

Adese orî ca mine aî stat culcat pe malurî

Cu sufletu-î în cerurî, cu ochî tet pe valurT.

in orî ce parte-a lumeî strin eu me gsesc,

Imî place, sunt ferice la tine s gândesc.

i 'n ori ce întîmplare a vîeiî mele-mî place
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La gândurile mele prta de a te face,

Cci din copilrie cu tine m'am deprins

S 'mpart orî ce simire de care sînt cuprins.

De me muncesce dorul când îmî aduc aminte

De vremile trecute a dragostei ferbinte;

De simt a mele lacrimi curgând încetior

Când se deteapt 'n mine al eriî ginga dor;

Dureri sau veselie, on' ce vie simire

M'apropie de tine cu-o dulce înfrire.

Acum pe malul mreV, la umbr stând culcat.

In linite adînc i 'n visuri cufundat.

Privesc trecând mulime de vase cletoare

Ce lunec pe valurV ca lebede uoare.

i gându mî le urmeaz sub cerul tar nori

Ca paserea pribeag ce cat-un cuib de flori'.

El merge s revac^l acele mîndre plaTurî,

A tinereeî noastre armonioase raiurî.

In care, ca i tine, o, scumpe frior.



STROFE 241

Simit-am al meu suflet ferice, iubitor,

Crescând în înflorire sub al îubireî soare

i culegând a lumeî plceri încânttoare.

VI.

Se duce el în grab 'opresce sborul seu

Pe undeodinioar trecut-am tu i eu,

Dar maî ales îî place uimit s se închine

Acelor doue ermurî de suvenire pline,

Xeapoli, Veneia, poetice surorf,

Ce n inimile noastre deteapt dulci fiorî.

VII.

O, Negri, scumpe frate, cât vom tri în lume

Cu mult 'nduîoire opti-vom aste nume,

-i câte orî în vfa cu drag le vom opti,

Cu drag unul la altul fresce vom gândi,

Ccî între doue inimi maî strins e unirea

Când ele de-o potriv au cunoscut Iubirea.

VIII.

Trec aniî cu grbire pe calea scurtei' vîeî!

Se vestejesce floarea frumoasei tinerei,

Dar sufletul nu-i perde a sale daruri sfinte.

4J'S4- — Altcsandrl. — Poesii. I. 16
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El vecinie are via, i î.î aduce-aminte

De orî care simire, de orf care cuvint

Ce l'a fcut s afle chear cerul pe pmint.

IX.

Aa pe vecînicie va sta întiprit

în sufletele noastre icoana mult slvit

A celei ce in lume a fost îngerul meu

!

i oara trist 'n care, sburând la Dumnedeu,
Ne-a dat cea de pe urm a sa dulce privire,

Unind manile noastre in vecînic nfrtire!



NOTE





NOTE

DOINE

I. Doina, (Pag.

Doma este cea maî vie espresie a sufletuluT românesc. Ea

cuprinde simirile sale de durere, de tubire fi de dor. — Melodia

dotneî, pentru cine o înelege, este chear plângerea duYoas a pa-

• rieT noastre dupS gloria sa trecut !

II, Bab-Cloana.

Fear-vei'de s-l goneasc... (Pag. lo*.

Fearîl-verde, Sânge-ro i Hraconit, sînt stihiî dumane onuiluî.

Vîrcolacîul se lesce
Sus pe lun ca un nor... (Pag. n .

Poporul român crede cîl vîrcolaciY mnânc soarele ,-i luna

în timpul eclipselor. Aceast cre(;lare superstiioasa domnesce în
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erile noastre tocmaî din timpul Dacilor, cci însui Ovidie po-

menesce despre dînsa în poesiile sale. Vîrcolaciul se numesce în

limba latin : -.eriincolaciiis.

IV. Craiu-nou. Pag. 21).

Când se arat Craiii-noii pe cer, fetele i flcii români es

în câmp dc-Y adreseaz rugmint pentru îndeplinirea dorinelor lor.

V. Maghiara. (Pag. 27 .

In muniY Slatinei curge un pîrii mic ce se numesce Ma-

ghîarnia. Legenda poporal spune c numele luY se trage dela

întîmplarea descris în aceast balad.

VI. Altarul Mnstirii Putna. iPag. 34).

Subiectul acestei balade l'am cules în Bucovina, i chear la

mnstirea Puiria, unde se afla mormîntul eroului care a zidit-o.

VII. Andriî-Popa. ^Pag. 37).

Acest ho a cutrierat eara epte anY întregY, fr a-1 putea

prinde vre o polir. — La anul 181S, Michaiu Cozoni, unchiul

autoruluY, a fost însrcinat prin porunc domneasc, ca s pue

mâna pe acel ho vestit. DecY, înlîlnindu-1 la Valea-seac, l'a

ucis din fuga cal'jIuY, dup o crunt lupt de câteva oare. La

1821, când a isbucnit revoluia greceasc, Michaiu Cozoni, a cruY

suflet mre se aprindea lesne la glasul liberteî i a vitejieY,

s'a înrolat în armia luY Ipsilanti cu rang de suta (ekatondas),

i la crunta btlie a Grecilor cu Turcit în Valachia, la DrganY,
a remas pe câmpul rs!)oiuluY, dup ce fcuse marY i minunate

vitejiY.



NOTE 247

Hal la x'on/i(1 de neferl.

ilaî la hor de uuderll ;Pa. 39).

Istoric.—Acesta erâ rcnitul luî Andriî Popa, când se isbeu

r.stipra potirelor ce îniîlnea.

IX. Ursiii. (Pag. 45).

Fetele rosnânce înirebuimeazi deosebite mijloace de a cu-

noasce ursiiî ce vor avea. Unele descântJl isvoarele, crei^end câ

vor vedea în faa apet chipurile brbailor de carî aii s atbi

parte ; altele îjî leag ochit în noaptea ajunulut Bobotezei, i
merg de pun mâna pe un par din gardul casei. Dac se întîmpl

ca acel par s fie drept i curat, ursitul are s fie nalt i bine

fcut ; ear dac, din contra, parul e strîinb i nodoros, ursitul are

s fie b;1trân i urît, etc, etc.

X. Strigoiul. (Pag. 50).

Aceas'.â balad am compus-o în tovrie cu Costachi Negri,

împrindu-ne subiectul în douS pr;î ; eu am lucrat partea I i
Negri partea II. — Acea compunere a prietinuluî meii, plin de

trumuseî poetice, este una din cele mat nimerite scrierî ale sale.

XII. Strunga. (Pag. 59».

Pdurea Strung" a fost mult timp locaul cetelor de hoT,

"ncât acest nume a remas vestit în Moldova, precum Pdurea-

neagr în r.ermania i pdurea Bondi în Francia.

Oliolto ! inci. Tae-bah. Pag. 61;.

Taebab : porecl haTduceasc.
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XIV. Fet-Logofet. {Pag. 66^

Fet-logofet este eroul povetilor poporale ; el se lupta cu

zineiT, i-Y frumos ca soarele, avend ca ;^i el plete de aur.

XV. Hora. (Pag. 6o\

Hora este chear jocul cel vechili a Romanilor .i care era

cunoscut sub numele de chorus. In timpul horei este obiceiu ca

unul din dânuitorY s cânte din gur i s dee astfel tonul danuluT

.

Dnh-de-spaîm, Pet-nluco. etc. iPag. 70

.

Porecle date iganilor lutarY.

XVI. Sburtorul. (Pag. ^f

Sburtorul este un geniîi neve(^ut, care pâmlesce fetele în

luncY i le srut pe furi.

XVIII. Cinel-Cinel. (Pag. 78^

Flciî i fetele dela ear petrec serile erniî la e<Jetoare

propuindu-i cimiliturT, dintre cart unele sînt foarte j^ostice.

XX. Dorul româncei. (Pag. 82).

Nani. nani puior...

Femeile românce aii obiceiu a legna i adormi copiii lor cu

cântice dulcî i melodioase, în cari cuvîntul nani. nani. resun

ades ca o duYoas desmerdare.
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XXIV. Mârioara-Florioara. vPag. u: .

Când norocu-î schimb pasul.

N'aduc am ce-udiice ceasul ii'ag. m^

Proverb naional.

LCRIMIOARE

X. Pescarul Bosforului. (Pag. 146).

Un tolisman bogat.

Popoarele Orientulut au o oarb încredere în puterea talis-

nianurilor.

Eu care dorm la luschiudar... (Pag. 147

luschYudar saîi Scutari : ora? mare pe malul Bosforului în

Asia, în faa cu Galata.

]\Ial rpciji decât Elcovani. (Pag. 148;.

ElcovanY : paserT ce sbaor rpede pe luciul Bosforuluî. Turciî

cred c ele sînt sufîetele celor ce nu aii putui intr în raTul luî

Mahomed i au mare respect pentru dînsele.

Pe mal la Kandilt. (Pag. 149

Kandili: sat frumos pe malul Asieî, la mijlocul Bosforuluî.

XIV. Biondineta. (Pag. 160).

Mâne mici de patriciana.

NobiliT Veneiei se numeau PatricianY.
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S pori ap de vînglare. (Pag. i6i).

La Vene-ia sînt fele ce poarta ap de vînc^lare în cYubere

de bronz.

Tiiano-niî (jlise 'ncet.

Tiiano : pictorul cel mat vestit a VeneieT.

i pe vechiul Bucentaur. (Pag. if..^

.

Bucentaurul era în timpul mrirei Veneiei un vas mare

aurit, pe care Dogii, la încoronarea lor, se duceau ca s arunce

un inel în valurY, drept semn de logodn cu marea Adriatic.

XVI. Gondoleta. (Pag. 167).

în lagun de ne place...

Lagunele Veneiet sînt insule ce se arat în faa apet când

se retrage marea.

Pentru noi Siroco tace...

Siroco este un vînt ferbinte care sufla despre Africa i care

tulbur ades marea Adriatic.

Pc-a lui Lido verde mal.

Lido : Insul alture cu Veneia, în faa Palatuliu Dogilor.
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SUVENIRE

VII. Zimbrul i Vulpea. ^Pag. 204).

S'a prefcut în Zimbrii...

l,>eul Joe când a rpit pe Evropa.

Aî rîs i tu in via o cioar îngâmfat.

Ve(^î fabula h.t Lafonlaine : Vulpea i Corbul.

N. B. Limba româneasc, dei este pretulindene vorbit în

.Moldova, Valachia, Bucovina, Besarabia, Transilvania i Banat,

îns unele cuvinte a eî se pronun deosebit în aceste provincii

a RomânieT, de esemplu : în Valachia cuvintele : miros, duman,
bolnav, se pronun cu accentul pe cea de pe urm silab, când

din contra aceleaî cuvinte în Moldova piimesc accentul pe cea

de'ntâî silab.

Cuvîntul arip în Valachia primesce accentul pe litera înce-

jx-toare a, ear în Moldova pe silaba urmtoare ri.

Cuvintele : gondol. Bosfor, Adriatic primesc accentul

când pe silabele, gon, Bos, A ; când pe silabele, do, for, ti, etc.

Poesia, ca o fiic bun a RomânieT, adopteaz cu drag toate

aceste pronunit deosebite, i le întrebuineaz dup cuviina rit-

mului i dup îndemnul armonieî.
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Lacrimile isvorite dintr'un suflet simitor,

Precum rotia dimineii, se înal 'n tainic- nor,

Si se duc de se revars pe al Domnului altar

în odoare preioase, în ceresc mrgritar.
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184S

Voî ce stai în adormire, voî ce stai în nemicare,

N"au(^iî prin somnul vostru acel glas triumftor.

Ce se 'nal pn' la cerurT din a lumei deteptare

Ca o lung salutare

Ctr'un falnic viitor?

Nu simii inima voastr c tresare i se bate?

Nu simii in peptul vostru un dor sfint i românesc

43IS4. — AUcsandri. — Poesii. I. 1 '
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La cel glas de înviere, la cel glas de libertate

Ce ptrunde i resbate

Orî ce suflet omenesc?

Eat lumea se deteapt din adinca-î letargie

!

Ea pesce cu pas mare ctr'un el de mult dorit.

Ah ! trezii-ve ca dînsa, fraii meT de Românie 1

Toi sculaT cu brbie.
piua vTeeî a sosit 1

Libertatea 'n faa lumeî a aprins un mîndru soare,

'acum neamurile toate ctr dînsul aintesc

Ca un cârd de vulturY ageri ce cu-aripî mântuitoare

Se cerc vesel ca s sboare

Ctr soarele ceresc 1

NumaT tu, popor Române, s zaci vecfnic în orbire?

Numai tu s fiî nevrednic de-acest timp reformator?

Numai tu s nu îeî parte la obteasca infrire,

La obteasca fericire.

La obtescul viitor?

Pan când s cread lumea, o, copii de României

C'orî ce dor de libertate a perit, s'a stins din voî ?
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Pân când s ne tot plece cruila, oarba tiranie

i la caru-î de trufie

S ne 'njuge ca pe boî 1

Pân când în eara noastr tot strinul s domneasc?

Nu sînteî stuî de rele, n'aî avut destui stpânî?

La arme, vitejf, la arme, faceî lumea s priveasc

Pe câmpia Româneasc
Cete mîndre de români!

Sculai frai de-acelaî nume, eat timpul de friei

Peste Moina, peste Milcov, peste Prut, peste Carpaî

Aruncai braele voastre cu-o puternic mindrie

i de-acum pe vecînicie

!

Cu toî manile ve dai !

Haî copiî de-acelaî sânge ! haî cu toî intr'o unire

Libertate-acum sau moarte s ctm, s dobândim.

Pas, Români, lumea ne vede... Pentru-a patrieî îubire.

Pentru-a mamei desrobire

Vîeaa noastr s jertfim !

Fericit acel ce calc tirania sub picîoare

!

Care vede 'n a luT ear libertatea re'nviind.
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Fericit, mre acela care sub un falnic soare

Pentru Patria sa moare,

Nemurire dobândind.



II

SENTINELA ROMAN

POEM ISTORIC

Românul nu pere.

]"\in vîrful Cârpa ilor,

Din desimea brac^ilor,

Rpec^it-am ochii meî

Ca doî vulturi sprintineT,

Pe cea vale adincit

i cu flori acoperit,

Ce se 'ntinde ca o ceaa

Pân' în Dunrea mrea
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i de-acolo 'n deprtare

Pan' în Nistru, pan' în Mare.

Ear pe cel amar pustii

Cu ve^utul ce 'ntâlniî ?

întâlnii viteaz otean,

Purtând semne de Roman,

Falnic, tare ca. un leii,

i cu chip frumos de <^eu.

Brau-Î stâng era 'ncordat

Sub un scut de fer spat

Ce ca soarele sorîâ,

i pe care se zrîâ

O lupoaic argintie

Ce prea a fi chiar vie,

i sub fear doî copii

Ce preau a fi chiar viî.

Mâna-î dreapt inea pal,

Ear pe cap purta cu fal

Coif de aur lucitor,

Ca un (^leii nemuritor.

Cel viteaz era clare

Pe-un cal alb în nemicare,

i, ca dînsul, neclintit

Sta privind spre resrit.

Numaî ochiî seî mica,

Vulturesce-î alerga
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Pe cea zare cenuie,

Lung, tainic, pustie.

Unde ca prin vis trecând,

Sauc^Th din când în când

\'uet surd, grozave oapte

Ce venîau din Meacj-noapte,

Sgomot lung, înduit

Ce venîâ din Resrit.

l^arba nu se cltin,

F"run^a nu se legna.

Paserea la munT sburâ,

F"eara 'n codri tremur,

Cci prin lumea spîmântat,

In uimire cufundat,

Treceau reci fiori de moarte.

Presimiri de rele soarte

!

Ear pe cer un vultur mare,

l-'cend cercuri' de sburare.

Se vedea plutind cu fal,

i 'n rotirea-î triumfal,

intî ochiul seu mre
Pe viteazul clre.

— *Cine eti.' de unde eti .-

« Pe la noî ce rtcescî .'



264 SENTINELA EOMAN

— «Sînt Roman i sînt o^tean

«De-a 'mperatuluî Traîan

!

«MaTca Roma cea betrân

«Mf-a pus arma asta 'n mâna
«i mi-a (^is cu glasul seu :

«Fiîul meu, alesul meii

!

«Tu din toi aî meî copiî

«Cel maî tare 'n v^itejiî

!

«Mergi în Dacia, grbesce,

^Pe barbari de-î risipesce,

«'apoi vecinie privegheaz,

«Sentinel mult viteaz.

«i te-aine la hotare

«C s'aud în deprtare"

«Resunând dumane pasurî,

«Meninând barbare glasuri...»

«Venit-am i am învins!

« Pe barbari pe toi î-am stin.s,

«i pe ermurile lor

«Acum, Domn stpânitor,

«Atept oardele avane,

«Atept limbile dumane
«Care vin din resrit

«Ca potop nemrginit

«S cuprind, s înnece

«Tot pmîntul unde-or trece!»
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— «O, viteze neferice,

<Aî s peri în câmpî aice!»

— «EQ s per, etir.. nici odat!

«Vie-o lume încruntat,

«Vie valuri mari de foc...

«Nici c m'or clinti din loc.

«Tot ce-î verde s'a usca,

«Rîurile vor seca,

«i pustiul tot mereiî

«S'a li 'mpregîurul meu,

«Dar eii vecinie în picîoare

«Pintre valuri arc^etoare

«Voiu lupt, lupta-voiu foarte

«Fr' a fi atins de moarte,

«Ccî Român sînt în putere,

4 .S"/ Roninu 'n vecî nu pere

!

Apa trece, petrele remân.

Abîe (^ice, i de-odat

Fulger 'n cer o sgeat,

Vîjîe, vine, lovesce

Scutul care zingfhenesce
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'o respinge-O svirle jos

Ca pe-un erpe v^eninos.

Dup dînsa 'n deprtare,

Colo 'n fund, în fund la zare,

Se ivesce-un negru nor

Plin de sgomot suntor,

Ce tot vine, ce tot cresce

i pe câmpurT se lesce

Cât e zare de zrit

Intre Nord i Resrit

!

— Sentinel privegheaz,

Norul crunt înainteaz.

Sentinel, te arat.

Norul crunt se sparge!.. Eat!

Eat oardele avane,

Eat limbile dumane
De Gepi(,lî i de Bulgari,

De Lombarc^î i de Avari!

Vin i Hunii, vin i Goiî,

Vin potop, potop cu toii

Pe caî îuî ca rîndunele,

Fr frîe, fr ele,

Caî sirepî ce fug ca \întul

De cutremur pmîntul

!

Alulî sînt ca nisipul mreT,

Muli ca ghearele mustrreî
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într'un suflet pctos,
Intr'un cuget sângeros !..

SaV, Române, pe omor,

F-te fulger rsbitor,

F-te Dunre turbat,

F-te soart ne'mpcat.

Cci potopul, eat-1 vine

i-Î amar, amar de tine

!

— Vie!..

Ca o stinc nalt

Ce din vîrf de munte salt,

Tun, se rostogolesce,

Cade, rumpe i sdrobesce

Codrii vechi din a sa cale

Pn' în fund, în fund devale

Astfel crunt ostaul meu

îî isbesce calul seu

Peste codriî mictori

De Barbari nvlitori.

El îî sparge i-î rsbesce,

Snopurî, snopurî îî cosesce

Si-Î înfrânge, i î respinge,

i-Î alung, i-î învinge

!

Calu-î turb, muc, sare,

Xechezind cu înfocare,
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Calc trupuri sub picioare.

Sfarm arme suntoare

i cu greu în sânge 'noat,

i mereii se 'ndeas 'n gloat.

Crunt rsboiu, privire crunt!

Fiul Romei se încrunt...

Fulgerî es din ochiî seT

!

Fulger miî de scântei

Dintr'a armelor ciocniri

i lucioase zinghenirî.

Sbor topoarele-aruncate,

Sbîrne-arcele 'ncordate

i sgeile uoare
Noureaz mîndrul soare.

Caii salt i necheaz,

Lupta url, se 'ncleteaz

i barbarii toi grmad
Moreî crude se daii prad!
Dece cad, o sut mor.

Sute vin în locul lor!

Miî întregi se risipesc,

Alte miî în loc sosesc!

Dar viteazul cu-a sa pal
Face drum pintre nval.
i ptrunde prin sgeî,

C-Î Român cu epte \îeîl
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în zadar hidra turbeaz,

Trupu-î groaznic încordeaz,

Geme, url i crânesce.

i 'npregîur se ncolcesce.

Fiul Romeî se aprinde,

Hidra n mâni-î o cuprinde

'o sugrum, i o sfarm,

'o învinge, i o darm!..

Fug Gepi(,liî, fug Bulgarii,

i Lombar^iî i Avarii;

Fug i Huniî, fug i Goif,

Fug potop, potop cu toii

i se duc, se duc ca vîntul

Asurc^ind întreg pm'ntul

De-a lor urlete barbare,

De-a lor vaete amare

!

iir.

Roma, Roma nu maî este !

Unde-s oardele avane ?

Unde-s limbile dumane?
Aii perit, s'au stins din fa.
Precum toamna 'n diminea
Se topesc, se sting la soare

Negurile-otrvitoare

!
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Cu ce vifor de urgie

Nvlir 'n Românie

!

Cum venir de turbai

Ca balauri încruntai',

Cu o falc 'n cerul sfînt

i cu alta pe pmînt!

Dar s'a dus ,cum n'au venit

In pustiul lor cumplit,

Prsind în urma lor

Câmpul luptei de omor !

Lat e câmpul celei lupte,

Lat i plin de arme rupte,

Plin de trupuri frâmate

Care zac grmezi culcate,

Plin de sânge ce-1 pteaz
i vzduhul abureaz 1

Unde sînt atâte vYeî,

Unde-s ochii îndrznei r

Moartea rece le-a cuprins,

într'o clip ea le-a stins,

i pe câmpul cel de moarte.

Crunt loca de rele soarte.

S'a lsat acum de-odat

O tcere 'nfricoat!

Numai când, din vreme 'n xreme,

Se aude-un glas ce geme.
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O jlire ntristatoare,

Un suspin de om ce moare.

Sau nechezul dureros

Unui cal resturnat jos,

Care cheam ne ncetat

Pe stpânu-î jos culcat.

Soarele îî schimb locul

i apune ros ca focul,

întin^end pe cea câmpie

O vpseal purpurie

Ca un sângeros ve.mint

Peste-un lung si trist mormînt

!

Ear în naltul ceruluî,

De-asupra mormîntuluî,

ip vulturul cu fal.

i 'n rotirea-î triumfal

încunun cu al seu sbor

Pe viteazu 'nvingtor.

S trescî osta romane,

Stîlp a lumeî apusane !

Tu cu peptu-î aî oprit

\''alul crunt de resrit,

i cu braul teu armat

Pasul soarteî l'aî schimbat 1
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Dar ce (^ic!.. un fior rece

Printre a lumeî vine trece,

Ccî de-odat' un glas prin lume,

Fr seamen, fr nume,

Sun, duce o neagr veste:

Roma, Roma nu mat este!..

)is-a glasul, un resunet

Lung respunde ca un tunet,

i a Romeî vultur falnic

Cade, dând un ipet jalnic

!

)is-a glasul, i cu jale,

Plângend soarta mumei, sale,

Fiul Romeî ceî btrâne

Scap armele din mâne.

Pleac fruntea i 'n durere

Moartea cheam, moarte cere

!

Ear calu-î frior.

Nechezând încetior,

Câmpul lupteî prsesce
i spre muni încet pornesce,

Ducend lin i nesimit

Pe stpânul luî iubit...

¥ se duc în trist cale

i pe urma lor devale
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Cade-O noapte 'ntunecoas,

Noapte oarb, fioroas

Ca fundul pamîntuluî

Ca taîna mormîntuluî

!

i sub neagra sa arip

Se terg toate întro clip

Cum se terge de uor
Visul cel amgitor,

i ca suvenirul sfint

Celor care nu maî sînt!..

Munii Carpaî. — 1848.
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III

MOUL I SECUIUL

SCEN DIN MUNII ARDEALULUI, li

ffî;

MAGHIARUL

• oule,

Meî Hoiile!

Xu tot trage 'n carne vie,

i maî trage 'n cea pustie.

Nu tot bate 'n peptul meii,

C-î pcat de Dumnec^eu

!
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ROMANUL

Puiule,

Secuîule

!

Ce caî tu la noî în munte?

Lance n coaste, bard 'n frunte,

Orî un plumb vrjit în pept,

S te duci în raiii de-a drept?

MAGHIARUL

Moule,

MeY houle!

Tu eti tare, eu sînt tare

;

Bun e Dumnecjeu i mare

!

De te a prinde n mâna mea,

pile tu n'aî maî avea.

ROMÂNUL

Puiule,

SecuTule!

Eu sînt tare, tu eti tare.

Dar î-e lauda prea mare

!

De-al de tine, fetul meu,

Mulî viteji ucis-am eu.
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MAGHIARUL

Moule,

Meî houle!

Saî din munte, d-te 'n vale

Ca s-mî maî scurtezi din cale.

în cea vale de-aî slta,

Vaî 'amar de vi'eaa ta!

ROMÂNUL

Puiule,

Secuîule

!

Nici eu s robesc la tine,

Nici tu s robescî la mine.

Vreî, nu vrei dintr'un cuvîntr

C te sting de pe pmîntl

MAGHIARUL

Moule,

Mei houle!

Tu n'al nume, tu n'aT ear,

Asta-î patria Maghîar.

Tu s cade s-mi robescT,

Ccî tu om înc nu eti".
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ROMANUL

Puîule,

Secuîule!

Na! te du pe ceea lume,

Ca s afli de-al meii nume.

Spue-î morii din mormînt

De sînt om saii de nu sînt!

1848. — Braov.

,



IV

VIS DE POET

/T'a. era frumoas, dulce 'ncânttoare

Ca o floare vie c(^ut din soare;

Lumea 'namorat i de doruri plin

O slvîa în taîn ca pe o regin,

i pe când nicî visul nu ndrznîâ, nicî dorul

Pân lâng dînsa s-î înale sborul,
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Ginga cu iubire, un poet ferice

Prin a luî cântare îndrznîâ a-î ^ice

— «Când privesc la tine, scumpa mea Iubit,

v<Ca o lir dulce înima-mî trezit

«Cânt i serbeaz bunurile vîeif,

V Farmecul îubireî i a tinereii.

«Când privesc la tine, draga mea frumoas,

< Ralul îmi deschide poarta-î radioas,

«i zresc pintr insa plaiul nemurire!

>^Unde ne ateapt îngerul lubirel.

«Atunci omenirea, \ îeaa de amaruri,

«Se îmbrac 'n ochi-mi cu plcute daruri;

• Patria-mî ascunde chinurile-I grele,

«De zîmbesce vesel fericirel mele,
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«i tot ce încânt, tot ce d uimire,

«Tot ce 'nal omul la Dumnec^eire,

«Dragostea, virtutea, dulcea poezie

«Imî optesc de tine i me'nchin ie!

«Ear când mult ferice, îmT aduc aminte

«C'ntre-a noastre inimi sînt lesrturî sfinte.

«C tu, înger dulce, tu, minune vie,

«Aî venit din ceruri ca s te daî mie!

Cal teQ sîn ferbinte bate pentru mine,

Ca ta frumusee este al meu bine...

«O, atuncî, îubit, sufletu-mî s'aprinde,

«Nobil mîndrie vine de-1 cuprinde,

«i simt c el numai e menit pe lume

«De a fi altarul scumpuluî teu nume!»
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Astfel la picioare 1 poetul cânta,

Ear ea, vrsând lacrimî, blând îl asculta,

i 'n a sa uîmire ginga, adînc,

îl ruga, zîmbindu-î, s maî cânte înc;

— «Spune-mî ce minune, care scump odor

«Ar putea în lume s-v insufle dor?

«Care vis de aur s'a oprit din cale

«Ca s fie visul tinereei taler

«Vrei pe-aripa dalb unui sprinten nor

«Cerul i pmîntul s-î alergi uor?

«Vrei s'anin pe frunte-î mrgritarele,

«Salbe înirate pe raze de stele?

^ Vreî tu la picîoare-î lumea s'o închin?

*Vreî s fiî regina cerului senin?
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«Spune-mi ce minune dorescî ca s nasc

«Pentru-a ta plcere dragostea-mî cereasc?»

— «Dragul meu poete! nu doresc odoare,

«Din a ta cunun vreu numai o floare.

«Acea floare scump dac a avea,

«Alt 'mpodobire pe frunte n'a vrea.

<^<i numai am.orul care me învie

«Ar întrece n mine falnica-mî mîndrie!

xTu eti visul ginga ce din sborul seu

«Vars încântare sufletuluf meu.

«Tu-mî îndulcesc! vîeaa, tu-mi optescî din stele,

«Tu luminezi calea rugcîuneî mele,

«i în veci pe tine cu drag te gsesc

«în orî ce îmî place, în ori ce iubesc,
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«'o credin sfint dela cer îmî vine

«C în alt lume m'am iubit cu tine.

«O, mult îmî e scump închinarea ta,

«Ccî, iubind, amorul tu sciî a-1 cânt.

«i prin armonia dulceT tale lire

«Vom sburâ 'mpreun ctre nemurire.

«O, pleac-a ta frunte pe inima mea
«De ascult dorul ce îoptesce 'n ea,

«'apoî cânt lumeî eara mea slvit,

«Cânt România i pe-a ta iubit!.. >

Cine-ar putea crede c acest amor

A fost o prere, un vis trecetor.''

Poetul visase, cum visez poeiî,

Flori de alt lume pe crarea vieii.
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Ear când la lumin ochii a deschis,

în ceruri sburase cerescul eii vis

!

— «O, vis a îubireî,» — (^is'a el cu jale,

Simind doue lacrimi pe genele sale! —

«Scump nlucire! te întoarce 'n raiu,

«Mergi de înfloresce pe cerescul plaiu,

«Cci un vis ca tine, aa de ferice

«A 'nflori nu poate pre pmînt, aice!



V

BISERICA RISIPIT

L E G E N L)

Ous, pe muntele Ceahleu,

St la pând Duhul reii

i arunc peste muni
Ochii seî erpiî ,i crunî,

Cu ochirea-î s zreasc,

Vre o prad sufleteasc.

Dar de-odat el tresare,

Cci aude 'n deprtare

Glas de clopot chemtor
Printre muni resuntor

i cu groaz el zresce

Pe câmpia ce nverqlesce
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O biseric mrea
Strlucind albîu prin cea
Lâng'a Bistriei verc^î maluri

Ca un vas frumos pe valuri.

II.

Satan url, Satan sbear,

Cci maî vede, vede ear
iruri albe de Românî,

De femeî cu flori în mâni,

i copil i mîndre fete,

i flci cu negre plete,

Coborind ca lung oaste,

Pe-ale dealurilor coaste,

Resbtând codrii pustii,

Trecând peste ape viî.

erpuind prin vî adinei.

Srind peste 'nalte stîncT,

i 'ndreptându-se în cale

La biserica din vale,

Unde clopotul suna

i 'n vzduh se legna.

III.

Satan url, Satan c^ice:

«RpeCjli-me-voiu de-aice,
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*i în ghear de-o voiu strînge,

^^ Limba 'n clopot o voiu frânge,

«Vecinie ea s nu maî sune

«Ceasul crunt de rugciune!..

i cum <^ice, în turbare,

De pe munte falnic sare,

Aripi negre întingând

i cu ele 'ntunecAnd

epte codri marî, cruni,

epte sate, .septe nnmî

!

El se 'nal i se Ias

Pe clopotnia frumoas,

Ca un vultur rpitor

Pe o lebd în sbor.

IV.

Turnul geme n temelie

Ca de aspr vijelie.

Clopotul dogit resun

Cltinat ca de furtun,

i pe earb vestejit

Cade crucea aurit.

Ear Satan grozav scrisnesce,

Clopotul din turn smuncesce

i-1 arunc 'n deprtare

Peste Bistria cea mare.
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«Unde etî, Dumne(,leu sfinte;

*Unde etî, Doamne printe?

«De lai tu pe Duhul reu

«S calce locaul teu?»

Astfel munii stau privind,

Ctre ceruri elsuind !

Ear Bistria viteaz,

Apele-î înfurieaz,

Vrend cu sgomot s înhece

Pe Satan în sînu-î rece.

Ea adun nirî de ap
i 'ntr'o clip malul sap,

încât turnul de pe mal

Cade 'n aprigul eî val

Cu Satan ce se afund

Ca un fulger într'o und

!

Apa salt, clocotesce,

Nici c se maî limpec^esce

!

i de-atuncî în acel loc

Ea tot ferbe ca de foc.

i adese orî s'aude

Resuflând gemete crude
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VI

Spun pstorii din Ceahleu

Ca în timpul acel greu

Cerurile sau deschis

'un glas tainic ar fi (^is:

«Tu ce-aî fost de Iad clcat,

<- Mnstire blstemat,

«Tu s aîbî atuncî ertare,

«De blstem s aî scpare,

«Când doî îngeri îubitorî

«Intr'o noapte fr nori

«S'or opri din a lor cale

«Pe risipurile tale,

«i prin dulcea lor îubire

«î-or aduce-a mea sfinire!..»

— Fost-a, nu, aa minune r

Bistria o poate spune!
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cAnticul margaretei

7Tu(^it-aî, frate, de un plaiu frumos
*^ Care n veci resun de cântri Tubite?

Unde se 'mpreun cerul luminos

Cu albastrul mreî ceî nemrginite?

Acolo mî-e dorul, acolo me vreii;

Pe-ale tale brae du-me, dragul meu

!

Unde va'ntul serii, blînd ca un suspin.

Leagn n tcere dalbe flori de aur?
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Unde pe-ale rodiî salbe de rubin

Flutur verdeaa frunc^elor de laur?

Acolo mî-e dorul, acolo me vreu;

Pe-ale tale brae du-me, dragul meu

!

Au(^it-aî, frate, de acel Bosfor,

Ce din valuri ese i s'arunc 'n valuri?

Care oglindeaz ca prin vis uor
Tainice saraîurî i 'nver^ite malurî?

Acolo mi-e dorul, acolo me vreu

;

Pe-ale tale brae du-me, dragul meu.

Unde clctorul, vesel îngânat.

Doarme 'n legnarea lungelor caice,

i in alt lume tainic deteptat,

Vede împlinirea viselor ferice ?

Acolo mî-e dorul, acolo me vreu

;

Pe-ale tale brae du-me, dragul meu.

Auc^it-aî, frate, de-un plaiu îngeresc.

Unde înfloresce scumpa nlucire?

Unde a îubireî dar Dumnec^eesc

Ca cerescul suflet are nemurire?

Acolo mi-e dorul, acolo me vreu

;

Pe-ale tale brae du-me, dragul meu.
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Dar ce c^ic? Ah! unde, unde este plaiu

Mai frumos, mai vesel, maî bun de iubire

Decât eara noastr, dulcele-acest raiu

Plin de încântare, plin de fericire ?

Acolo mT-e dorul, acolo me vreu;

Las-me aice s mor, dragul meii

!



VII

PSERICA MAREÎ

"PVe trei (^ile-acum pe mare,

Navigând fr 'ncetare,

Noî pmîntul n'am zrit!

Vîntul sufl i ne 'mpinge;

Orizonul ne încinge

Ca un cerc nemrginit.

în ce parte se rpede,

Ochîul omului nu vede
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Decât umede câmpîî.

Marea-î lat i adînc

!

Cine scie, mâne înc

De-om maî fi pintre ceî viî:

piua trece, cjiua scade

i pe gânduri omul cade,

Suspinând încetior.

Noaptea-aduce miî de stele;

Omul trist privind la ele,

Vars-o lacrim de dor.

Ear o pseric vine

Prevestind ermurî vecine,

Liman vesel i deschis.

Pe catarg ea salt, cânt,

Ne uYmesce, ne încânt

'apoî sboar ca un vis.

într'un suflet cu simire

Astfel glasul de iubire

Sun dulce 'ncânttor,

i din noaptea 'ntunecat

II trezesce de-î arat

Mult ferice viitor.
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Astfel glasul libertaeT

Va suna 'n cjiua drepteC

Pentru beata eara mea,

i din umbrele durereî

Steaua mindr-a inviereî

Resâri-va pentru ea !
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FLOAREA OCEANULUI

IDe vîrful aprig acestor maluri

O floare mic a resrit,

i intre ceruri i intre valuri

E cltinat de vînt cumplit.

Nalt e stînca, marea-î adincl

Spumeg valul jos clocotind

;

Dar floricica sus, de pe stinc,

Zimbesce vesel, la cer privind.
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în zadar vîntul vrea s o sboare

Ca s'o arunce cruntului val

;

Ea îiî deschide inima 'n soare

i 'nveselesce aprigul mal.

Astfel, iubit, in a mea via,
Scump suveniru-î e neclintit;

i 'n veci revars al luî dulcea
In al meu suflet mult fericit!

Fie talazuri în ast lume!

El pe deasupra sboar voios

i se îngân cu al teii nume
Ca floarea mic cu-al eî miros

Biari(. — 1853.



IX

MUNTELE DE FOC

LEGEND DIN MUNII APENINI

Oe ceî muni pustii, selbaticY

Din Lombardo-Veneie
Unde noaptea în orgie

S'adun demoniî lunatici.

Hoi de moarte doîspre<^ece

Stau în rond sub vîntul rece

Care uer i trece

!
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Focul ceruliu s'aprinde

Urmrit de groaznic tunet,

i al munilor resunet

Pintre vî adinei se ntinde.

Hoii rid cu voîe bun.

eful lor, purtând cunun,

Cânt astfel în furtun

:

«Vars 'n cupa mea de aur

«Vinul ro^ ce desfteaz

«i me 'mbat, me turbeaz

«Ca i sângele pe taur.

«Toarn, drege tot aice,

«i când eu destul voiu (^ice

«Pe-al meu cap trsnetul pice!

«Beî, voînicî, pan la moarte!

«In ceas vesel de plcere

«S uitm orî ce durere,

«Orî ce chin a relei soarte.
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«Bei, copil, toi dup mine

«i 'nchinai' cupele pline

«L'a fulgferilor lumine!

«Vîntul bate, cerul tun,

«Munii url, Satan rîde,

«Iadul vesel se deschide

«i cu noî cânt 'mpreun.

«Pe când lumea se 'ngrozesce,

«Omul brav benchetuesce

«'al luî suflet se 'ntresce

!

«Tremure-se tot in lume

«Cât va ferbe sânge 'n mine!

«Fac-i cruce i se 'nchine

«Cel ce-aude de-al meu nume!

:Eu sînt braul care frânge!

;Eu sînt ochiul ce nu plânge!

: Eu sînt gura ce bea sânge !

»
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Abîa (Jice i de-odat

Cade houl de pe munte,

F'ulgerat, lovit în frunte

De a cerului sgeat!...

De-atuncî miî de focurele,

Limbi de par albstrele,

Ard pe locurile-acele

!



X

HOUL I DOMNIA

ITrurK^l verde de alun!

Trece voînicul pe lun
i codrul voîos resun.

Trece houl haulind,

Pe crare coborînd,

Din frun(,li mereu pocnind.
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Meî voînice, volnicele,

leî tîuiul de plasele,

Pune mâna pe oele,

C se primbla pe petici

Trei desagi de irmilicî

i de galbinî venetici,

Ear în urm-le clare,

Vine-o mîndr fat mare

Gtit pe mritare.

Ea-Î mireasa unui Craiii

i se duce cu alaiu

Peste munte, peste plaiu.

Dar copila-î amrit
Ca s fie desprit
De Moldova mult iubit.

i în gândurile sale

Ea se roag-amar cu jale

Ca s-î eas-un zmeu in cale.
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Frunc^uli de brad mic

!

Ese houl din potic,

Singur, vesel, fr fric,

'apoî (^ice: <Cale bunl
«Unde mergei împreun,

«Dragii meî, noaptea pe lun!

«Decât la curtea creasc
«Mat bine 'n lunca hoeasc
«Lang-o inim freasc.»

Frun(;l verde stejrel

!

Houl pleac sprintenel

Cu Domnia lâng el.

Earba cresce 'n calea lor

i Domnia, scump odor,

Vesel calc pe covor.

Dealul Do:uniieî.



XI

CE GAxDESCÎ, O! MRGRITA?

/^e gândescî, o! Mrgrit,
Când de visuri e^tf rpit

într'al nopeî me(^ senin,

Când din luna zîmbitoare

Vine-o raz cletoare

De se joac pe-al teu sin r

Nu cre(^î tu, o! Mrgrit,
C'acea raz fericit

Este gingaul meu dor,

Ce-Î trimis din deprtare

S-î aduc-o srutare

Dela bietul cletorr
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'atuncî, dulce Mrgrit,
Nu te simi duios uimit

L'ale razei desmerdrî ?

i cu-o oapt de iubire

Nu trimii a ta gândire

S me caute pe mri?

Mult frumoas Mrgrit!
Barca mea e rtcit
Pe al mreî val turbat.

Glas de moarte n aer trece,

i de-al moreî fior rece

Sufletul mî-e tulburat

!

O, duioas Mrgrit,
D-mî o lacrim iubit

Intr'acest minut amar,

Dorul meii în cer s'o sue.

i, ferice, s'o depue

Pe al Domnului altar!

Canalul de Gibraltar. — 1853.



XII

IAHTUL

TZericit e cletorul

Ce, purtat voios prin lume,

îT îngân vîaa, dorul,

Cu-al iubitei dulce nume!

Sborî pe luciul viu al mrei
Barc mic, sprinteoar;

Mergi în voîa întîmplreî

Ca o lebed uoar!
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Del'a Patrieî verc^î malurî

Am plecat în teri strine,

i pe plaîurî i pe valuri

Eli duc dorul eî cu mine.

Sborî pe luciul viu al mreT.

Doru-mî plânge ! dar îndat

între cer i marea lin

O minune se arat

Ce durerea mî-o alin.

Sborî pe luciul viii al mreî.

Cea minune strlucit

Poart nume de o floare.

Ea-î frumoasa mea iubit,

A mea dulce îubitoare.

Sborî pe lucîul viu al 'mreî.

Ea-î comoara de plcere,

Ea-î voîoasa nlucire,

Ea-î cereasca mîngere,

Ce încânt-a mea simire.

Sborî pe lucîul viii al mreî.
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Orî i unde eu voii merge

Vecînic ea me însoesce

.

Lacrima din ochi mî-o terge,

Sufletul mi-i rcoresce !

Sborî pe luciul viii al mrei
Barc mic, sprinteoar;

Mergî in voia intîmplreY,

Ca o lebed uoar,

Cadicsa. — iSj.



ÎIII

o NOAPTE LA ALHAMBRA

fn Alhambra strlucit

Mult vestit,

Unde sufletul uimit

Drgla se desfteaz

i viseaz

La trecutul fericit;

Pe o noapte 'nseninat

i 'nstelat,

Eram singur admirând

Peste marmurile dalbe

Raze albe

Din luceferT lunecând
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Dulce-a nopilor tclie

Argintie

în Alhambra detept
Miî de umbre nevec^ute

i tcute

Ce pe rînd se arta,

i trecând printre coloane,

Prin saloane,

Venîau toate- a s 'nchina

La frumoasa lor regin

Ce'n lumin
Tainic, lin se legn

Ast fantasm ginga,
Drgla

Ca un zimbet de copil.

Er falnica Sultan

African,

Fiic a luî Boabdil,

Linda-Raîa, pentru care

Mic i mare
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Sufletul seu ar fi dat,

Pe când dalba-î tinere

i frumse
încântau acest palat.

Acum Linda în tcere,

Cu durere

Se uîtâ l'a eî surori,

i 'n a Leilor fântân

A sa mân
Arunca plpînde flori.

Ear umbrele uoare,

Zimbitoare,

Privind floarea ce cdea,

Pe-a fântâneî ap lin,

Cristalin,

Se plec, se oglindea.

Dulce era acea noapte

Fr oapte

Pe-al Andaluziei plaiu

!

Când de-odat-o armonie

Serafie

Resunâ viii in saraiii.
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O duîoas bîulbîulin

Din grdin
începuse a cânt,

'al eî cântic de iubire

Cu uimire

Linda-Raîa 1 asculta.

Toate umbrele 'ncântate,

Adunate

Sub al luneî dulce foc,

De mânî ginga se luar,

Se 'nirar

Iute vesel pentru joc,

i 'n Alhambra nesonor

Ele 'n hor
începur-a se 'nvîrti

Cu-o micare graioas,

Luminoas
Care minile-mî rpi.

Fie-care dintre ele

Blând la stele
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Se uîta, jucând uor,

i steluele uTmite,

Neclintite,

Versaii raze 'n ochii lor.

Toate 'n hor vesel prinse

i cuprinse

De-ale danului beii,

Respândeaii luciri uoare

Sburtoare

Ce sltau prin galerii

;

i din hor, din sburare,

Fie-care

Cu-o zimbire saluta

Pe-a saraiuluî regin

Ce 'n lumin
Danul repede-I purt.

Dar o raz aurit,

Reslit
Din a zorilor cununi.

Strluci ca o sgeat
De odat

Pintre-a nopeî dulci minunî,
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i ghirlanda de fecîoare

Zimbitoare,

Invîrtindu-se voios,

Se 'nlâ pan la stele,

i cu ele

Peri ca un vis frumos

!

Grenada. — 1853



XIV

SEGUIDILA

CÂNTIC POPORAL SPANIOL

T\ela Siera Nevada

Pan' la muniî Pirenet

Nu-Î minune ca Grenada,

Nu-î cer dulce ca al eî!

în Grenada strlucit

Nu-Î grdin, nu-î saraiu

Ca Alhambra înflorit

Ce se pare-un vis din raiii
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în Alhambra mult frumoas

Nu-î nimic maî rpitor

Ca al Lindeî amoroas
Suvenir încânttor!...

Ah! mireasa mea îubit,

Via, raiii, ce n'a da eu

Pentru-o noapte fericit

S te-adorm pe sinul meu,

între Siera Xevada

i 'ntre munii PireneT,

în Alhambra, la Grenada,

Sub seninul dulce-al eî!

Grenada. — 1853.



XV

EL R'BAA

CÂNTIC ARAPESC

Oultanul de Maroc

Are 'n împrie
O sut i o mie

De armsari cu foc.

Dar jur pe Dumnec^eii

!

C el cu veselie

Mî-ar da averea-î mie

In schimb pe calul meu.

— La Allah, illa Allah,

U Mhamed rasul Allah l
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Sultanul de Maroc

Are cmilf uoare

Ce duc a luî odoare

La Meca, stîntul loc.

Dar jur pe Dumnec^eu

!

C el orî ce comoare

i partea luî de soare

Mî-ar da pe calul meii.

— La Allah, illa Allah,

U MJiamed rasul Allah!

Sultanul de Maroc

Mai are-o favorit

Frumoas, înflorit

Ca visul de noroc.

Dar jur pe Dumne(^eu

!

C inima-î rpit
Chear pe a sa iubit

Mi-ar da pe calul meij.

— La Allah, illa Allah.

U Mhained rasul Allah!

Din Tunis la Maroc

Nu-s iute rîndunele

Aa de uurele

Ca murgul meii de foc.
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î-a dat chîar Dumnezeu
Picioare de gazele

i ochi frumoi de stele

S fie-odorul meu !

— La Allah. iila Allah,

U M/iavied rasul Allah!

Munii Uadras — Maroc. — 1853.



XVI

STELELE

DOINA

lAela mine pan' la tine

Xumaî stele si luniine!

Dar ce sînt acele stele ?

Sînt chear lacrimile mele,

Ce clin ochi-mî au sburat

i pe cer s'au aninat,
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Cum s'anin despre zori

Rou limpede pe flori!...

Versat-am multe din ele

Pentru soarta eriî mele

!

Multe pentru ceî ce sînt

Pribegii de pe pmînt!

Multe lacrimi de jlire.

Ear de dulce fericii^e

Ah ! versat-am numai doue

i-s luceferi amîndoue

!

Sevilia. — 1853.



XVII

N. BLCESCU MURIND

lAe pe plaiu 'nstrinrei,

c Unde zac i simt c mor
«De amarul desperreî

«i deal ereî mele dor,

«Ved o pasere voîoas

«Apucând spre Resrit,

ti o raz luminoas,

«i un nour aurit.

— «Pseric sburtoare,

«Unde mergi cu dorul meu?
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— «Am solie 'ncânttoare

«Dela sfîntul Dumnec^eu,

«S duc glas ele armonie

«rmurilor RomânescT,

«i s scald în veselie

«Inimile ce jlescî!»

— «Raz vie cletoare,

<'Unde mergi' cu dorul meii?)

— «Am solie 'nvietoare

«Dela sfintul Dumnecjeu,

«S depun o srutare .

«Pe al erei tale sîn,

«i s'aduc o alinare

«Jalnicului teu suspin.»

— «Noura ptruns de soare,

«Unde mergi cu dorul meiir»

— «Am solie roditoare

«Dela sfintul Dumnec^cu,

«S me las în Românie,

«Ca s creasc miV de flori

< Pe frumoasa ei câmpie,

« Ce o plângi adese orî !

»
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— «Du te, raz strlucita,

«Du-te, mic paserea,

«i pe eara mea iubit

«Mîngeî-o 'n lipsa mea!

«Ear tu, nour de rodire,

«F s creasc 'n sînul eii,

«Cu verc^i lauri de mrire,

«Floarea sufletului meu!»

Palermo.



XVIII

ANUL 1855

TAup' atâî reî secolî negri de durerî, de vijelie,

Ce-aij trecut fr 'ncetare peste beata Românie,

Tu, an noii, ce ne vestescî?

Vil s'aducî patrieî mele, ca o dreapt respltire.

Pace, glorie, putere, libertate, fericire,

îndurrile cerescî?

Din noianul vecînicieî e.tî tu sol de mîngere?

Trebue ca semn de moarte sau ca semn de înviere

S te blstem, s te-admir?
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Estî amic, sau tu faci' parte din cumpliii anî de rele

Ce-au depus în al lor treact peste fruntea erei mele

O coroan de martir?

Orî ce-a fi a ta menire, vei gsi poporul tare,

înfruntând lovirea soarteî cu-o puternic rbdare

i cu suflet de Român.

Cci Românul e întocmai precum stîncile mree,
Care 'n valurile mreî" furtunate i semee,

Neclintite n veci remân.

Pe aceste mîndre ermurî sentinel 'naintat

Neamul nostru, fr sprijin, în veghere necurmat

St pe loc la postul seu.

El de doue(,lecr de secolî a trecut prin miî de lupte,

Dar acum î-a c(^ut braul, î-a c(^ut armele rupte...

O, puternic Dumne(;leu !

Sînt destuleatâte chinuri! Ad (;liua mult dorit,

)i de pace, de trie i de glorie îubit

Pentru-acest serman popor.

Pentru-o naie cretin care poart'un mare nume

i în sufletu-î presimte c-î chemat în ast lume

La un falnic viitor.
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F ca anul care vine s aduc-un mîndru soare,

S deschid-o cale nou de mari fapte roditoare

Pentru neamul Românesc,

Ccî el are din vechime o menire strlucit

!

El a fost i vrea s fie sentinel neclintit

Pe pmîntul strmoesc!



XII

CÂNTICE I SRUTRI

POETUL

— ZJh! câte glasuri de armonie

în al meu suflet cânt duios,

Toate, uimite, se 'nchin ie

Când te-arî mie.

Ingfer frumos !

Alb Românc ! tu pentru mine

Eti adierea lunii luî maiii.

Darul îubireî, cerescul bine,

Nasce i-mî vine

Din al teu eraiu.
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Privesce n lume mreul soare

Cum respândesce veseli fiori.

El d o raz învietoare

De orî ce floare

Ivit 'n zorî.

Privesce-a nopeî mîndr comoar
Cum las' a ninge stele din ea.

De orî ce suflet care 'n cer sboar,

Lin se coboar

Câte o stea.

O, dulce înger de desmerdare!

De-aî vrea, unit de dorul meu,

S-mî daî, ferice, o srutare

De-orî ce cântare

A cânta eu,

N'ar fi în ceruri dalbe lumine,

Nicî flori pe lume s'ar legna

Pe câte versuri de amor pline

Eu pentru tine

A. suspin!
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ROMÂNCA

— Când primvara cu lcrimioare

In locul ernii vine zimbind,

Inima, dulce privighetoare,

Scldat 'n soare,

Cânt iubind.

Dar când se lupt eara 'n durere

Tot omul tîner i simitor

Trebue s-î dee cu-a sa putere

O mîngere

'un ajutor.

Când eara geme sub apsare,

Maî bine-mî place s'aud sunând

Un rcnet aspru de resbunare

Decât oftare

De amor blând.

\>rsul îubireî duios strbate.

Focul poetic e rpitor,

Dar nu-s cuvinte maî înfocate

Ca libertate

i viitor.
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June poete, ascunde-î dorul,

Cci nu e timpul de dulci plcerY,

Decât pe lir s cânî amorul,

Apr-onorul
Sermaneî eri!

Cânt-un vers falnic de re'nviere,

Care s'aprind sufletul meu.

Ridic neamul dela cdere,

'orî ce-mT veî cere

Va fi al teii

!

laî. — 1855.



XX

BANUL MRCINA

Ous la munte ninge, plou,

La Craîova pic rou
Din aî nopeî ochi cerescî

i drn ochif omenescî.

Dar ce plâng Românii oarer

Sufletul de ce ÎY doare?

Plâng un mîndru frior

Deslipit de sinul lor.

Banul tîner Mrcin,
Cruî Oltul se închin,
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De pe malu-î a plecat

Pe-un fugar ne'nclecat.

A plecat în lung cale

Cu ceata slugilor sale

i cu cincî-cjecî de voinici

Adunai toi de pe-aicî.

Eî pesc peste hotare,

Trec prin satele Maghiare

Prin oraele Nemescî,

Prin eri lungî împertescf,

i, în dragostea moieî,

Duc Vulturul Românieî

Care 'n aur lucitor

E cusut pe steagul lor.

Tot pe-a Dunreî ver(^î maluri

Unde umbra-î joac 'n valuri".

Merge mîndrul Craîovan

Câte c^ile-s într'un an,

i feciorii mi-1 urmeaz.

i fugarii lor necheaz.

i strinii ce 'ntâlnesc

Stau în cale de-î privesc.
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Pas ceat cletoare

Când pe noapte, când pe soare.

Lung e drumul, lung i greu!

Unde merg aa mereu?

Eî se duc la vitejie,

Ccî au taînica solie

De-a sdî în viitor

Libertatea erei lor

!

Colo n ermurî deprtate

în a Francieî cetate

Vechîui Luvru e deschis

Poporimeî din Paris,

Care-alearg sa priveasc

Armia Cavalereasc,

Ce din zori s'a adunat

Lâng'al Reguluî palat.

Sala tronului e plin

De o magic lumin
Ce se vars din senin

Pe frumoase flori de crin,

i pe dame strlucite

Tot în aur învelite,
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i pe nobili mult vestii'

Tot cu fer acoperiî.

Filip Regele s'arat

Cu-a sa frunte 'ncoronata

i le cjice: «Nobili frai',

«Scoatei spada i jurai,

«Din a noastr dulce ear
«Dumanul strin s pear i

Miî de glasurî strig: «Jurm
«Francia s'o liberm!»

Eat c în sala mare

Un strin de-odat pare,

Tiner, mîndru, nalt, frumos,

La ochire luminos.

El spre tron mre pesce.
Lâng Rege se opresce.

i din gur c^ice-aa

:

«S trescî, Mria ta!»

Toî s'apropie în grab.

— «Ce v'oescî.'» Regele 'ntreab.
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— «Sînt Român dela CarpaT,

«'aduc cincî-(;lecî de brbaî
«Ce sînt gata ca i mine

«Dea muri toî pentru tine,

«Aprând cu braul lor

«Francia 'al eî onor!

«eara mea cu blânde .oapte

MT-a (,lis tainic într'o noapte

:

«Mergi, copile, înarmat •

«La apusul deprtat,

«Mergi de vars al teij sânge

«Pentru Francia ce plânge,

«Cci i ea pe viitor

«Mî-a veni în ajutor.»

Uîmit Regele-atuncT (,lice

;

— «Bun sosit la noî, voinice!

«Spune noue cine etî?

«în Carpaî cum te numescî?»

— «Eu sînt Banul Mrcin
«Crui Oltul se închin.»

— «ine spada mea în dar,

^<Brav Marcheze de Rousarit

Paris. — 1S55.
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LA SEVASTOPOL

fn sgomotul de tunuri ce tun ne'ncetat

La Crîm, pe triste ermurî, me primblu întristat,

i 'n calemî, pretutindenY, calc tern de morminte

Sub care zac perdute g-rme(^i de oseminte.

Pe cerul alb de toamn sbor bombele vuind

i cad pintre risipurî ca fulgerul trsnind.

Pmîntul împrejuru-niî, spat in lungî tranele,

E plin de arme rupte, de glonî i de ghiulele.
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Un ir de marî corbii staii înnecate 'n port.

Oraul Sevastopol ars, drâmat i mort

întinde pe o culme ruina sa mrea,
Fantasm învelit c'un gîulgîu de alb cea

!

O, ce spectacol mare de marî deertcîunî

Cu fal-acoperite de-a gloriei cununî!

Cât sânge, câte chinuri i cât grozvie

Pentr' un monarc despotic i oarba sa trufie

!

Trecut-aii pe aice cutremur sîrmtor?

Potop trimis din ceruri cu foc pedepsitor?

Nici aprigul cutremur, nici flacra cereasc,

Dar au trecut urgia i ura omeneasc!

i aii lsat în urm grmad la un loc

O lung risipire cenuerit 'n foc.

i multe, fr numer, de tainice mormînturî

Pe care sfînta cruce se clatin de vînturî!..

Când va sosi, o! Doamne, un timp maî mîngios

în care s ptrund cuvîntul luî Cristos?

S pear dumnia din trista omenire.

S nu maî fie omul unealt de peire?
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Când resri-va 'n ceruri frumoasa, blânda di

Ce din orbire crunt pe Regî îf va trezi

r

'a respândî în lume simiri mântuitoare,

Dreptatea, libertatea, fria 'ntre popoare?..

Perdut în gânduri astfel pe câmp me rtcesc
i 'ntr'o adînc rîp cu jale me opresc

Lâng'un mormînt, la umbr sfrmat de-o bomb groas
Ce din vzduh c(^use pe marmura lucioas.

Se sparse bomba 'n doue, 'acuma negru-î sin,

Ca trista cup-a moreî, de rou era plin

;

Ear din mormîntul rece prin marmura sdrobit

Crescuse si 'nflorise o mic mrgrit.

O, taîn-a Providenei!.. Unealt de omor

Se schimb pentru paseri' în vas recoritorl

Din moarte nasce via, din întuneric soare,

Din terna mormîntal resare dulce floare

!

O, Doamne ! fie, fie ca sângele versat

Pe sub aceste ziduri într'un rsboiu turbat

S dec-o road bun, un drept de re'nviere

Pentru-a mea ear scump 'ce zace în durere

Sevastopol. — 1855.



XXII

DRAGO

"PVrago mîndru ca un soare

A plecat la vîntoare.

Ghioaga i sgeata luî

Fac pustiul codrului

!

Cerbul moare, urii per

i vulturiî cad din cer...

Eat c 'ntr'o dumbrvîoar
El zresce-o cprioar,

Fear blând dela munte

Cu stelu alb 'n frunte
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i cornie subirele

i copite sprintinele.

Cprioara, cum îl simte,

Las locurile strimte,

Fuge, salt, sboar, pere

Ca un vis, ca o prere

;

Ear Drago înfocat

O gonesce ne'ncetat.

)i de var cât de lung
Vîntorul o alung,

'amîndoT se perd de vii

In codri mereî pustii!

Eat, mri, c de-odat

O poean se arat

Inver(,lit, înflorit

i de lume tinuit.

Ear pe earb 'n poeni
Cânt'o alb copilit

Cu ochi dulci, desmerdtorî

i cu sînul plin de flori.

Cprioara, cat o vede,

Sboar vesel, se rpede.
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i îî cade la picîonre

Pe-un covor de lcrimioare.

Cât viteazul o zresce,

Pe loc st ^i se uunescel

Uit blânda cprioar

i sgeata ce omoar!

Uit draga vintore,

Uît lumea de sub soare

!

— «Copilit!» (^ice el

Rezemat de-un stejârel.

«Eti tu Zina stui plaiu,

<cSau o floare dela raiu?»

— «Drago, Drago frioare,

«Nu sînt Zîn, nu sînt floare,

fi Dar am suflet fecioresc

«i Moldova me numesc.

«Mult e mult de când te-atept

«S-mî alin dorul din pept,

«C de Domnul sînt menit

«Ca s fiu a ta ursit!»

— «O, Moldovo 'ncânttoare,

«Gineas fermectoare!
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'<Eat arcu-mî vitejesc

«Lâng tine-1 resdesc

«Ca s dee pn' în zori

«Crengi cu frunc^e i cu florî,

«i cu-acele crengi frumoase

«S 'mpletim cununî voioase,

«Una ie, una mie

«Pentru-a noastr cununiei»

IV.

Adoua (ji eî plecar

i prin codri apucar,

Amîndoî îmbriaT,
Cu florî mîndre 'ncununaf.

Dealurî multe eî suir,

Multe dealurî coborîr,

Pn' în valea cea 'nver(,lit

De-un rÎLi luciu recorit.

Copilita 'nveselî

i din gur-aa gria:

— «Drago, Drago frioare,

«Las ochiî teî s sboare

«Peste dealurî i câmpiî

«Pscute de erghelii,
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«Peste vl. peste grdinî

«Unde sbor miî de albinî,

«Peste ape curgetoare,

«i dumbrvî resuntoare.

«Cât pmînt tu veî vedea,

«E cuprins de zestrea mea!

«'acea dalb de moie
«Toat 'n veci a ta s fie,

«-Ca s fie 'n vecî scpat
De o fear 'nfricoat,

«De un zimbru fioros

«Care-o calc 'n sus i n jos.»

Bine vorba nu sfîrî,

Din rîu eat c eîâ

Zimbrul aprig ca un zmeu,

Cu lungi coame ca de leu,

i cu coarne oelite

i cu aripi la copite.

Feara crunt i turbat

Pleac fruntea luî cea lat

i srind, mugind, da zor

Peste mindrul vîntor.
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Ear Drago s'ainea,

i cel Zimbru cum venTâ,

Ghioaga 'n frunte-î arunca,

Fruntea 'n doue-î despica

!

Apoi capul îî tî,
într'o lance îl punea

i pleca în veselie

Pe frumoasa luî moie,

De pgâni s o fereasc

i ca Domn s o domneasc!



XXIII

I M A I U

"ZJcea (,li mult frumoas, cea (ji de neuîtare,

Când pentru 'ntâia oar amorul înfocat

Ne-a strins la sînu-î dulce cu-o dulce 'mbrisare

i a depus pe frunte-î întâiul srutat!

Acea (,li mult îubit când tu, prin o minune,

Mî-aî dat reînviere lai dragostei altar.

Din suvenirul nostru în veci nu va apune,

Cci ea a fost hotarul trecutului amar

!
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Ea se împodobise cu-al primverii soare

i se 'ngâna voioas cu frumusea ta,

Dar tu-mî preai mai dulce i maî încânttoare

Decât chear primvara care ne încânta.

O, cât erai atunce de alb i frumoas,

Când dorul teu în ceruri sburând cu-al meu suspin,

A isvorît în ochi-i o rou luminoas

i te-a plecat pe sînu-mî ca floarea unui crin!

O singur minut a mea 'a ta fiin

S'a întrunit în raiul ferbinteî sarutrî,

Dar din acea minut cereasca Provedin
Ar face-o vecînicie de scumpe desftri!

Atât era de mare a noastr fericire,

C dac moartea crud, vec^end cât ne iubim,

VoT atunci s curme a noastr vieuire,

Am fi murit ferice, fr' a sci c murim !



XXIV

ADIO

yjdio! ah, nici odat

"^"^N'am crezut c pe pniînt

A mea inim 'ntristat

Va rosti acest cuvînt

;

Dar tu însaî, tu pe care

Te-aveam tainic Dumnec^eu,

Aî voit fr 'ndurare

S jertfesc amorul meii!
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Martur am în vecTnicie

Dumnec^eul teu slvit,

Cu ce sfînt poezie,

Cât de mult eu te-am îubit

!

Câte lacrimi de durere

Pentru tine am versat!

i, lipsit de mîngere.

Câte lacrimi î-am ertat !

Ant întregi am fost departe

De a ereî dulce sîn,

Numaî ca s aî tu parte

De un traiu plcut i jin.

Anî întregî, ascuns în mine,

Plâns-a gingaul meii dor,

Far' a cere dela tine

Nici o jertf de amor.

N'am dorit eu alta 'n lume

Decât pan ce-oiii muri,

S me 'nchin la al teu nume,

S me lai a te iubi.

Ah ! din raîul nlucireî

Pentru ce m'aî deteptat.''

Din locaul fericireî

Pentru ce m'aî deprtat ."
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Adio ! remâî ferice !

terge din inima ta

Pe acel ce-adio-î c^ice,

De i 'n vecT nu te-a uit

!

Te-am iubit cu dor ferbinte,

' astfel te Tubesc, c vreii

S ved stins din a ta minte

întresf suvenirul meu

!



XXV

cAntice de lume

Tnima mî-e amrît,

Zarea vîeiî înnegrit !

De-oiu tri, n'am ce dori,

N'am ce jli de-oiii muri!

Inim, fiî rbdtoare

Ca pmîntul sub picioare,

Pân' ceî zace cual teu dor

In mormînt nesimitor.
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Ce-î slujesce de a plânge,

De-a versâ lacrimi de sânge

Intra lumeî \al cernit?..

Valul trece neoprit

!

Taci, cumplita mea durere,

."^i tot cresce in tcere,

Pn' ce tu la Dumnec^ieu

Duce-veî sufletul meu 1

II.

Avut-am odat 'n lume

Dor de fal ^i de nume,

Dar acum vedea-l'a mort

Chear 5;! numele ce port!

Avut-am odinioar

Mam dulce, dulce ear;
Dar acum sînt rtcit

In pustiu nemrginit!

Avut-am în fericire

Un vis dulce de îubire...
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Unde-T, Doame, visul meu

Unde-î raîul, unde-s eu ?

Amar mie ! amar mie !

Din cereasca 'mperaie,

Ce lung fulger m'a ptruns!

Ce-am fost eii i ceam agîuns

!

iir.

Ah ! durere, in ce parte

De tine sa fug departe?

Urm 'n lume s nu las.

Nici s'aud a lumeî grlas

!

Cum s scap de reu, de bine?

încotro s fug de mine,

Pre pmînt s nu maî se iii

De sînt mort sau de sînt viii ?

Dai-mî, dai-mî aripioare

S sbor iute pe sub soare.

Dai-mT aripî de pe dor,

Pe sub noapte ear s sbor.
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Duce-m'a^ ;i m'a tot duce,

Dor s nu niG niaî apuce!

Cine 'n cale m'a vedea^

S plâng de jalea mea!
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VISUL LUI PETRU RARE

L E G E iN D A

Tos în vale pe Bîrlad,

Lâng Docolineî vad,

Namerit-au, popositau

i de noapte tbrit-aii

Pece care mocnescî

Cu boî albi Flcienescî.

De tot carul ese boî

înjugai doî câte doî;
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BoT CU coarne ascuite

i copite potcovite,

Boî de frunte ^i mânai

De flci toii înarmai.

Ear în care ce avut.

Ce merinde-s de vîndut ?

Pescî de ap curgtoare

i de ap stttoare,

Cu nevodul pescuii

i cu undia undiî.

Dar merindele s a cuîr

A luî Petrea Majlul,

Care-Î om de omenie

'ar fi bun chear de Domnie,

Dac'ar pune Dumnec^eu

Tot omul la locul seu !

Eat-1 colo jos lungit,

într'o burc învelit,

Lâng focul de nuele,

Unde ard, jupiî de pele,

Patru mi'eî dela Ispas

Pentru prânzul de popas.
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Focul pîlpîe mereu,

Ro ca limba unui zmeii ;

i pe culmea luminat

i prin tabr'aezat

Se ved boii la un loc,

intind ochii lor spre foc.

Ard nuelele trsnind,

Cresce para scânteind.

Împregiuru-T, ca o roat,

ede argimea toat.

Numai Petrea nu-î în rînd

;

El de-oparte st pe gând.

Unul (jice: «Meî voTnicî!

«Au(^it-aT voî pe-aicî

<De biet Domnul Stefni,

«Ce-a fost om de mare vi,
«Ca murit cu c^ile 'n sin

«In cetate la Hotin?»

Toî iac cruce 'ncremenind

!

Un btrân (^ice, zimbind :

«A murit? Domnul s-1 erte!

«Deacum s vedeî voî certe.
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«Lupte, vrajbe 'ntre boen

«Pentru scaun ^i averi!»

Atunci Petre îea cuvînt

:

— «Aâ-T rîndul pre pmînt
<'Cine-î slab, vrea a fi tare,

' Cine-Î mic, vrea a fi mare,

'Cci Domnia-î dulce pom
* Care farmec pe om !

»

— <^Fie bine, fie red,

«Da-ne-ar sfintul Dumne(,leu

«Un alt tefan la Donniie,

«S e.im la vitejie!»

Ast-fel toi rcspund cu dor,

i adorm în somn uor.

Focul taberiî s'a stins.

Neagra umbr s'a întins.

Totul tace 'n neclintire,

In adînc amorire;

XumaT stelele sclipesc

i pe cer cletoresc.

L
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360 VISUL LUI PETRU RARE

Miezul nopii s'a ivit

i prin lume-a respândit

Ceata visurilor dalbe,

Visuri negre, visuri albe,

Ce îngân pan 'n zori

Pe sermaniî muritorî.

Ear un vis prevestitor,

Abtendu-se din sbor.

Se opresce lâng Maja

De-1 încânt cu-a luî vraj,

Artându-î viu prin somn

Strlucirî, mriri de Domn.

Când nluca mamei luî

Pe malul lalpuluî

Se arat lin i-î (^ice

:

«O. de sînul meii ferice,

«Ca purtat i a nscut

«Domn viteaz i priceput!;

Când un vultur aurit

Sus, pe cerul înnegrit.

Lucind falnic ca un soare,

ipicea: «Petre frioare.



I
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«Cât de nalt e sborul meu,

«Mult maî nalt va fi al teii!»

Când un lan întins de muni
Cu aî lor codri de\, cruni',

Se nchinau voi'os în cale

;

i din munte i din vale

Svon de glasuri cuvîntâ

:

«S trescî, Mria ta!»

Petre Maj-ademenit,

Din somn dulce s'a trezit.

O, minune! ce s vaz
în a (^ileî alb raz ?

\'"ede-acum cu ochi deschii

Ce-a vec^ut cu ochii 'nchiî.

Pe cel câmp lung, înver(,lit

Vine visul implinit

!

Pe colnice, pe-a lor coaste

Se coboar-o mîndr oaste

Cu trei steaguri de otenî

i trei cete de curteni.
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Mîndri-s bravii clrei
Pe-armsariî oîmuleî !

Strlucind la foc de soare,

Ca 'ntr'o (^i de serbtoare,

Ei' în tabr s' opresc

i luî Petru-a gresc

:

«Petre Maja 'ntru muli anî!

«Noî Curteni i Capitanî,

« Fost-am fost trimiT cu bine

'Din Suceava ctr tine,

' Ca s-î ^icem ie-aâ :

' S trescî. Mria ta !.

«De când Vod la Hotin

«A murit cu c^ile 'n sin,

^eara este 'n veduvie.

< Ea se 'nchin, se d ie,

«Ca s-î fiî tu mire blând,

«Domn viteaz, dup'a eî gând.

«Eat deci c ne nchinm
«i 'n glas mare îî urm:
"S treasc-a ta mrire

«Anî mulî, plinî de strlucire
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< Pentru-a eriî bun noroc,

«Pentru-a dumanilor foc!»

Petre (,lice: «Bunî sosii!

'<Pace voue, soli îubiî!

•^Ear voî ce-aî slujit mie,

' Feii meî de argie,

'Luai tot ce este-al meu...

'<Aa-î dreptul, aa vreu!

Apoî mindru 'nvemintat,

Pe-un cal arg înclecat,

Pleac vesel la Domnie...

Fericit calea-î fie,

Cci pe dînsul Dumnezeu

L'a pus drept la locul seu!

i
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E M M I

/>ând glasul Provideniî te-a rechemat în cerurT,

Ca s mrescî podoaba cerescilor misterurî,

O, fiic a Moldovei ! o, suflet îngeresc

!

O, floare trectoare pe plaiul pmîntesc

!

în oara de pe urm a vîeuireî tale,

In mijlocul acelor ce te plângeau cu jale,
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Tu, blând radioas, cu zîmbetul senin.

Primblând asupra luneî un ochii frumos .i lin,

Aî (,Hs: «Eu plec, adio, pe calea vecînicieî,

«Dar vreau a fi cântat in limba armoniei.»

'atuncî, pe pragul moreî, la mine aî gândit,

La mine, ce duc jalea acelor ceau murit!..

O, dar, voiij spune lumii cât fost-aî de frumoas,

Iubit, iubitoare i dulce i duioas!

Ce inim 'ngereasc btea în sinul teu

!

Cum alinai c'un zimbet amarul cel maî greu !

Cum dulcea ta privire era încânttoare

Ca 'n viforile erniî o ^i de dulce soare.

b
i lumea va nelege c tu, spre cerul sfint.

De mult erai menit s sborî de pe pmînt

!
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O, soart, lege crud! o, tain 'ngrozitoare!

De ce lumina pere? de ce copilul moare:

De ce în omenire aa multe jlirî,

'aa de trectoare, de scurte fericiri?

De ce s cad crinul în zarea dimineii?

De ce s moar Emmi în floarea tinereii?

IJpsîâ Dumne(;ieu oare de îngeri lucitori?

Lipsîâ cerul de raze, de stele i de flori ?

Nul îns tu, alb înger, aveai nalta menire

S'arT c trista moarte e pas la nemurire,

C 'n oara de pe urm un suflet înc^eit

Privesce fr spaim l'al vieii asfinit.

i c o frunte alb pstreaz, ca în vîa,
Frumsea-Î rpitoare chear sub a morii ghea.
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O, fiic a Moldovei! trecut-aî ca un vis,

i raîul nemurire! în sînu-î te-a închis.

Dar câte flori frumoase resar pe-a noastr cale,

Ne amintesc de tine i ne cuprind de jale!

i câte pserele cu dulce glasul lor

optesc de blânda Emmi i ne petrund de dor

!

laî.

I
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MOLDOVA ÎN 1857 ^

Ocump Moldov, ear de jale

!

Ah ! în ce stare tu aî ajuns

!

Las-m'a plânge ranele tale,

Cci pn' în suflet me simt ptruns!

Tu, ce eti bun, dulce, iubit.

Tu, ce eti fiîca luî Dumnezeii,

Cum te lovesce sparta cumplit!

Cum te înneac amarul greu

!
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Lupii ^i corbir, i vulpî strine

Fac a lor hran din corpul t^u,

i tu, Moldov, pltescî cu bine

La toi aceîa care î fac reu !

O ! cât de crunte 'otrvitoare

Sint pentru tine a lor mucrf,
Când eî cu buze sfiitoare

Respund l'a tale dulci srutri

!

Dar mult mai' aprig trebue s fie

Chinul ce suferi, amarul chin,

Când ve^î chiar fii-i cu dumnie
Rupendu-î sinul de amor plin !

Mam duioas, trist, 'n cdere,

Cu agonie mânilei frângî.

i nu-î remâne nici o putere,

Xicî glas, la lume ca s te plângi!

Când ridici fruntea, jos în erîn
O 'mpinge-o calc duman picior !

Când ridici glasul, o crunt mân
lî curm 'ndat gemetu n sbor!
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Dar cât va bate inima 'n mine

Eu în veghere la lupt'oiu sta

i, cu trie, eu pentru tine

In faa lumei voiu protesta 1

Pentru coroana-î de Suveran,

Pentru-al teQ nume i al teu drept

Eu înfruntâ-voiu hidra duman,
'un scut î-oiii face din al meu pept

!

Voiu ^ice ie: «Mam întristat!

«Prinde la suflet invietor,

«Cci tu scpâ-veî de munci odat
«i-î avea parte de viitor !

«Las' s te prade hoii în tain,

«S urle lupii în urma ta.

«Las-î s rup mîndra ta hain .

« Hain maî mîndr tu veî purta 1

«In zadar reiî vreu în orbire

«Cereasca lege a 'mpotrivi.

«Cerul voesce a ta mrire

«i tu, Moldov, mare veî fii
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«In zadar cearc eî s ridice

«Un zid pe Milcov, despritor.

«Cdeâ-va zidul i tu, ferice,

<^\'eî fi unit cu a ta sor.

«Ccî tot se afl în Românie

«Inimî aprinse de-un sacru dor,

«Ce vreu Românul ca s re'nvie

«Mare, puternic, ca dorul lori

«E scris 'n ceruri sfinta Unire l

<E scris 'n inimî cu foc ceresc!

«O! Românie! la ta mrire

«Lucreaz braul Dumnezeesc!»

\'oiu {^ice, ^ice pân la moarte

Celor ce-s dumani neimpcaî

:

«O! vor, unelte de rele soarte

«Pentru Românii ce ve sint frai!

<\o\ care însui cu-a voastre mâne,

«Mormîntul eriî Tai pregtit,

«'aî mucat mâna ce ve d pane,

«T-aî rnit sinul ce va îubit!
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«Voî, care eriî pltii cu ur,

«Când ea ve cheam dragii seî fif,

«Uitând Dreptate, Lege, Natur,

«Uitând c însui' avei copii.

«Bistemul eriî tunând s cad
«Pe capul vostru nelegîuit!

«Blstem i ur! . . Lumea s vad,

«Cât reu în lume aî fptuit!

«Fie-ve viaa neagr, amar!
'< Copil s n'aveî de srutat!

«S n'aveî nume, s n'aveî ar,
«Aicî s n'aveî loc de 'ngropat!

«i când pe calea de vecînicie

«Veî pleca sarbe^î, tremurtori,

«Pe fruntea voastr moartea s scrie!

v- Dumani ai eriî! Cr2i(Jî vi>i(ieton!i>

Iai— 1857.
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NOAPTEA SFÎNTULUÎ ANDRIÎ

Ogomot trist în câmp resiin 1

Vin strigoii, se adun,

Prsind a lor secriî.

Voî, cretinelor popoare,

Facei cruci mântuitoare

Cci e noaptea 'ngrozitoare,

Noaptea Sfîntuluî Andriî I

Vîntul sufl cu turbare !

A picat stejarul mare,

Cerul s'a întunecat

!
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Luna salt 'nglbinit,

Pintre nouri rtcit
Ca o luntre prsit
Pe un ocean turbat.

Bufnele posomorite

In a lor cuiburi trezite,

ip cu glas amorit.

Lupii url împreun

Cu ochi roi intii la lun,

Câmpul geme, codrul sun,

Satan pe deal s'a ivit

!

Eat-1 ! eat Satan vine,

Resbtcnd prin verc^î lumine,

Pe-un fulger scnteitor.

Umbre, stafii despletite,

CucuveTcî, Iele sburlite.

i Rusaliile pocite

II urmeaz ca un nor

!

Sus, pe turnul fr cruce,

Duhul-reu sbierând se duce

i tot turnul s'a clintit!
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Mîe(^ul nopi 'n aer trece

i, lovind arama rece,

Oare negre dosprecjece

Bate in clopotul dogit.

Strigoimea se ndesesce,

Hor mare învîrtesce

Lâng turnul cretinesc.

Ear pe lâng alba lun,

Nouri vinei se adun,

Se 'mpletesc într'o cunun
i 'mpregîuru-î se nvîrtesc.

Voi cu suflete curate.

Cu credini nestrmutate,

Oameni bunî, femeî, copii

!

V^oî, cretinelor popoare,

Facei cruci mântuitoare

Cci e noaptea 'ngrozitoare.

Noaptea sfîntuluî Andril!

Acum eat pe mormînturî

Clâtinaî, btui de vinturf,

Toi strigoii s'au lsat.
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Aezai într'un rond mare,

Adînciî în întristare,

Pe secriu-î fie-care

Oasele î-a rezemat.

Unul (^ice : «Eu în via
«Cu o mân îndrznea
«Multe drepturi am rpit!

«Rpit-am pânea de hran

«Unei gingae orfan

«Ce, perdut i serman,

«In miserie-a perit!»

Altul ^ice : «Eu în lume

«Am avut putere, nume,

«Cci am fost stpânitor

!

«Dar în oarba-mî lcomie,

«Pentru-o seac avuie,

«Am împins în grea urgie

«Pe sermanul meu popor 1»

Altul ^ice : «Eu în ear
«Fost-am o cumplit fear

«Plin de amar venin!
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«împotriva eriV mele

«Fptuit-am multe rele,

«'ani legato'n lanuri grele

«'am vîndut-o la strin!»

— «Foc i ur 'n xecînicie

«Pe VOI cad, pe voî fie!» —
Strig-atuncî un glas ceresc.

i pe loc cad în morminte

Pectoasele-oseminte.

Ear pe zidurile sfinte

Treceun foc Dumnezeesc

!

laî — 1857.
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DORUL DE MARE

Oe senin cltoresce

Un nor tainic plutitor.

Al meu suflet ce jlesce

Dup el se 'nal 'n sbor:

Norul trece ^i dispare

In afundul cerului.

Ah! de merge el spre mare,

Duce-m'aî pe-aripa luî

!
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Duce-m'a la cele maluri

Ce oglind fruntea lor

In poeticele valurT

A frumosului Bosfor.

i de-acolo 'n deprtare,

Pe un vint primvrel,

S ating cu-o srutare

Mrile din Archipel.

Duce-m'a înc 'nainte

Pe cel plaiu încânttor,

Unde soarele-î ferbinte

Ca ferbintele amor.

La Veneîa mult Yubit,

Raiii ferice, neuitat,

Unde gondola cernit

Te adoarme legnat.

La Palerma 'ncoronat

Sub cer dulce, fr norr,

Cu ghirlanda parfumat

De-a naramzeî albe flori'.



380 DORUL DE MARE

La Neapoli ce scald,

Respândind învperî,

Sinul eî în marea cald

'a eî suflet în plceri.

Duce-m'a fr 'ncetare

Ca vulturul s ptrund

Peste-a ochilor hotare

Orizonul tar fund.

S ved stingerea de soare

In adîncul Ocean,

a luî coam arc^etore

Resrind ca un vulcan.

S ved stelele voioase

înflorind cerul senin,

i cu raze argintoase

Desmerdând a mrei sin.

S ved luna resrit

In a nopii aer cald

Ca o floare aurit

Intr'o cup de smarald.
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L s'aud blândele oapte

Ce sbor tainic in eter,

Isvorite n miez de noapte

De pe valuri i din cer.



XXXI

SURORII MELE

n ce loc, unde se duc

Florile ce se usucr

Unde sbor, în care raiu,

FlutureiT de pe plaiii?

In ce lume, unde merg

Lacrimile ce se terg,
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\'isurile îngere:>tî,

Darurile sufleteti ?

In acel loc fericit.

Plin de tot ce-î maî iubit,

Dusu-te-aî, o ! blând stea,

Dulce sorioara mea !

'aî luat în sborul teu

Dorul sufletului meii

!

Paris — 1S57.
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STEOA TERII

/^unosceam odat
Un om rtcit,

Cu mintea furat

De-un gând strlucit.

El se 'namorase de-o stea zimbitoare

i-î închin astfel vorbe rugtoare

:

— «Dalb stelioar

«A luî Dumnec^eii

!

«Dulce sorioar

«Sufletului meu

!

«Cte(,lî c vecînicia fr de simire

«Pltesce-un ferbinte minut de iubire
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«Cre(jî tu c departe

«De acest pmînt
fAî avea tu parte

«De-un amor maî sfînt

cMaî mare, maî ginga, maî vrednic de tine

« Decât adorarea ce-aî nscut în mine ?

«O! floare cereasc!

«Dac s'ar putea

«Ochi-î s priveasc

«In inima mea,

«Ar afla atâte simirî îubitoare

«Ce cresc l'al teu nume ca florile 'n soare,

«Cât vre-o lume alt

«Nicî aî maî dori,

«Ci din bolta nalt

«Mi te-aî coborî,

«Ca s'au^î concertul de armonii line

«Ce-mî resun 'n suflet i optesc de tine!»

Apoî sta 'n uîmire

La ceruri privind;

Plngeâ cu mâhnire,

Suspina zimbind,

43'54-— AUisandri, — Poesiî. I. 25
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J

i când, despre (^iu, fugea blânda noapte,

lî prea c'aude în cer aste oapte

:

—«Eu a eriî mele

«Sînt lucinda stea!

«De poi, între ele

«Vin de me îea.

«F -te geniu falnic, fâ-te oim de munte,

«Ca s'ajungî la mine i l'a eriî frunte 1*

Iai — 1856.
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HORA UNIRII

i8S7

"pTaî s dm mân cu mân
Ceî cu inim român,

S 'nvîrtim hora friei

Pe pmîntul României!

Earba rea din holde pear !

Pear dumnia 'n ear!
Intre noî s nu maî fie

Decât flori si omenie!
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Meî Muntene, meî vecine,

Vin s te princ^î cu mine

i la via cu unire,

i la moarte cu 'nfrire!

Unde-î unul, nu-î putere

La nevoi i la durere.

Unde-s doî puterea cresce

i dumanul nu sporescel

Amîndoî sîntem de-o mam,
De-o fptur i de-o sam,
Ca doî bracul într'o tulpin,

Ca doi ochi într'o lumin.

Amîndoî avem un nume,

Amîndoî o soart 'n lume.

Eu i-s frate, tu-mî eti frate,

In noî doî un suflet bate 1

Vin' la Milcov cu grbire

S-1 secm dintr'o sorbire,

Ca s treac drumul mare

Peste-a noastre vechî hotare,
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i s vad sfintul soare

Intr'o ^i de serbtoare,

Hora noastr cea freasc
Pe cmpia Româneasc !



XXXIV

PRESIMIRE

— Opune-mî, inim ferice,

Pentru ce tresari cu fal ?

Pentru ce resunî aice

De-o cântare triumfal ?

Trista lume-acum îî pare

Luminoas i 'nflorit.

Presimi tu vre-o soart mare

Pentru eara mea iubit ?
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— Dar ! o scump prevestire

Vine 'n taîna de-mî ;optesce

Ca Românilor mrire

A(;lî în lume se urzesce

A Italiei libertate

Va 'nsuflâ o nou vîa
Legioanelor uitate

De la Dunrea mrea,

i 'n curînd ginta latin

Resri-va ca un soare,

Coperind cu-a sa lumin

Cele-lalte marî popoare

!

Nisa — 1859.
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PE ALBUMUL

D-reî IDA VEGEZZI RUSCALA

ZJdes în codri noaptea, la stele,

Mici pserele duios suspin.

Dumnec^eti scie ce cânt ele,

Cci, în unire, luî se închin.

Una pe alta nu se zresce.

Dar al lor cântic în cer resun.

Noaptea adînc le despresce,

Dar a lor dorurî le împreun.
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Ast-fel sînt inimi ce, fr scire,

Sînt între ele taînic legate

i prin a eriî sfint iubire

i prin iubirea de libertate!

Turin — tJsg.
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PILOTUL

CONTELUI CAVUR

Oe o noapte 'ntunecdas,

Pe o mare furtunoas,

Trece-un vas necunoscut.

Care geniu îl conduce

Pintr'a mrilor nluce

Ctr malul neve(^ut ?

Valul vine cu urgie

Din întinderea pustie

Ca un duman tinuit.

El s'arunc s înnece

Vasul ginga care trece

C'un lunsf eemet obosit!
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Nu e stea, nu e nici lun

!

Vîntul sufl, cerul tun,

Apa salt clocotind,

i în neagra deprtare

De lumin nici o zare

Nu se vede strlucind!

Cltorii", visând moarte,

Sub asprimea relei soarte

Aii plecat frunile lor,

In luntru toi grmad
Eî s'ateapt a fi prad
Unui val omoritor,

Cci sub crâncena rafal

Muni de spum dai nval
Peste podul resturnat.

i 'n a mreî crunte largurî

Arunc pânze i catargurî.

Tot ce vîntul a drmat

!

Un om singur se zresce

i la moarte nu gândesce

In acel minut cumplit.

l



396

Lupta vasului e mare,

Ear pilotu 'n deprtare

St la cârm neclintit,

i 'n furtuna 'ngrozitoare

Mâna luî mântuitoare

Poart cârma pân 'n zori,

Când limanul vesel pare

Imbetând de fermecare

Pe sermaniî cltorT.

Eat vasul în ferire

!

Cltorii cu grbire

Sar pe malul înveri^it.

Viaa lor este scpat;
Eî se duc ! . . dar cine cat
La pilotul ostenit?

Turin — 1859.
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LA PALESTRO

Oe deal, la Palestre, vitejii Zuavî,

Bersalîeriî sprintenT, Vîntoriî bravi.

In oastea german s'arunc 'mpreun

i cu al lor sânge sting focul ce tun.

Dar cine-î maî aprig, maî brav lupttor ?

E Regele însuî, eroul Victor!
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Cu calul seu falnic, cu lunga sa pal

De trei orî în dumani' d singur nval

Calu-î ud de sânge pân la genunchi,

Pala-Î ro vpsit pân la mnunchi

!

Devale 'n capela Madonei slvite

O mam duioas cu haine cernite

Se 'nchin i 'nva copilul eî blând

In sgomotul luptei s (;lic rugând

:

«O! Santa Madona! tu l'al crei nume

«Dulcea mângfere se coboar in lume !

«Aduc la picîoare-î cu-adinc uimire

«Inima-mî curat, plin de îubire,

«Ca o floare vie, ca o floare nou
«Care îî inchin i parfum i rou.
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«Ascult-O, Madon, ruga mea duioas
X Pentru a mea ear atât de frumoas !

«Pentru omenirea ce plânge 'n durere

«i pentru-a Veneii liber 'nviere.

«D patriei mele glorie, mrire,

«Pe dumanii notri scoate-î din orbire,

«i mie-mî d brae ca s pot com-bate

«Cu ceî mari d'avalma pentru libertate!»

Pe câmpul de moarte, pe câmp de onor

Regele înal steag învingtor.

Zuavi 'mpregîuru-î cu glas triumfal

Pe rege-1 proclam a lor Caporal'.

i copilul strig cu suflet de om

!

«S trescî o! Victor, Rege-galantoml

Novar — iSsg.
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LA MAGENTA

£^ noapte ! Magenta în umbr dispare

Cu ranele sale, cu sgomotu-î mare

De tunuri, de oaste, de caî sburdtorî,

Ce 'n tropot pe strade trec necheztorî.

Pe-o pîa întins, sub velul de noapte,

Miî gemete surde, miî jalnice oapte

Se 'nal din pepturî de oameni rnii

Ce zac pe 'ntunerec, perduî, grmdii'.
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Unii, tineri înc, mor cu jale-amar,

Chemându-î priniî, plângând dup ear.

Alii, în tcere, cuprini de fiorî,

Ateapt cldura lumineî din zorî.

i îns I . . de-asupra durerilor grele

Strluce-o frumoas ninsoare de stele,

'o pasere dulce se 'ngân duîos

Cu al agoniei suspin dureros

!

Via pentru via ! când eti în junie.

Demn e la resboaie s'ari vitejie!

Moarte pentru moarte ! plcut e s mori

In dalba cântare de privighetori,

i pe câmpul luptei s aî de fclie

O lamp cereasc, o stea argintie!

Magenta. — 1859.

43IS4- — Alecsnudri. — PotsU. l. *0



XXXIX

GONDOLA TRECE

( ondola trece i 'n urm-î las

Un vers de jale ce me apas:

«Cine 'n gondol pe-o noapte lin,

«Atunci când luna, eind din valuri,

«Revars taînic a sa lumin
«Peste palaturt, pintre canalurî;

«Cine 'n gondol culcat se duce,

«Atunci când sufl vîntul de noapte

«i de la Lido pe-aripî aduce

«Suspinurî blânde, duîoase oapte;
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«Cine 'n grondol plutind în pace

«Pe-ale lagunei lucîoase spume,

<N'a simit viaa-î c se preface

«i c re'nvie în alt lume?

«Dar, o! durere! cea gondolin

«Pe val de lacrimi ast(^î plutesce

«Lacrimi versate de o regin

«Care sub lanturî se chinuesce!»

Glasul se stinge, gondola trece

i las 'n peptu-mî un fior rece !

Gena. — 1859.



XL

CORONA VÎEEÎ

DEDICAT DAMELOR ITALIENE

I.

SERENAD

a poetica Florena vTaa curge 'n înflorire

i 'n plcere, i n amoruri, i 'n cântri de fericire.

Nopile-s frmectoare, ccî în rediurî i grdini

Pintre razele de stele sboar roîurî de lumini.

Miî de oapte amoroase, de-armoniî i de misteruri

Cu-ale florilor parfume se înal ctr cerurî,
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Cât pe maluri, lâng Arno. rtcitul cltor

Se socoate sub prestigiul unui vis amgitor.

Intr'o noapte de acele care sînt cumpnitoare

Cu a ^ileî albstrime, cu a soarelui splendoare,

Sub balconul din grdina unui vechiu i nalt palat

optlâ astfel un glas tîner de-o ghitar 'mpreunat:

«Barca se ncrede în sinul mreî,

«Luna 'ntr'al nopeî car sburtor,

«Inima 'n glasul blând a sperreî,

«Geniul falnic în viitor.

«Pe calea vîeiî de rtcire

«Omul se 'ncrede în Dumnezeu,

«Ear al meu suflet cu fericire

«Se 'ncrede n tine, îngerul meii!

«Toat fiina cea simitoare

«Cat un reazem mângitor

:

«Floarea, un zimbet de dulce soare,

«Sufletul ginga, un frior.



406 CORONA VIETEI

«Ah mult frumoas, alb fiin,

«Vesel luceafer Dumnec^eesc!

«Pune-î în mine a ta credin
«C tu sciî numai cât te iubesc!

«Vin' s culegem sub alba lun
«Floarea îubireî nscut 'n raiu,

< Precum albina voios adun
«Mierea plcut pe florî din maiu !

<')ilele noastre sbor cu grbire,

«Urmând a soarteî tainice legî,

«Ear o (^i scump, ^i de iubire

<i-Este corona vieii întregi b^

Precum seara ntr'o pdure doue june psrele
Cânt una dup alta i se 'ngân între ele,

In curînd o umbr lin pe balcon se arta,

i un glas de armonie respun(^end, astfel cânta

«Toat fiina cea simitoare

«Cat un reazem mânsfitor :
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«Italia trist i plngtoare

«Cat un <:reniu liberator.

«O ! tu ce 'n umbr privescî la mine

«Ca la luceafer Dumnec^eesc !

«De vreî, ferice, s cred în tine,

«De vreî cu fal s te iubesc,

—

«Mergi de te 'narm, mergî de combate,

«Lâng Francezul învingtor,

«Pentru mrire ^îi libertate

«Sub steagul falnic al luî Victor.

«)ilele noastre sbor cu grbire

«Urmând a soarteî tainice legi;

«Gloria eriî 'a sa mrire

o^Eat corona vieii întregi ly>



408 CORONA VIETEI

II.

SOLFERINO

Mre e bradul munilor

Ce 'n codri înverc^esce,

i pe noianul mrilor

Ca uria plutesce

!

Mult falnic este vulturul

Cu aripi isbitoare

Ce vîntul, norii spintec

i sboar ctr soare!

L'a lor micare rpede
Tot omul, în uîmire,

Simesce 'n a luî inim
O taînic pornire.

Dar ca s'aprind sufletul

Nimic nu e pe lume

Ca numele de Patrie

'a LiberteT nume!
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Nimic nu 'nsiifl omuluî

O maî sublim fal

Ca mersul mîndru-a cetelor

La lupta triumfal

!

Nimic sub bolta cerului

Maî nobil la privire

Ca floarea tinerimilor

Pornit la otire!

Pe fruntea ta energic

Un tainic foc strluce,

'a eî pire-î sprinten

Ca gândul care-o duce.

Astfel la glasul glorieî,

Un Bersalîer de munte

Mergea pentru Italia

S moar chear în frunte,

i 'n mijlocul resboaelor

Strig, luptând ca fear

:

<s.Corona vîeiî, frailor,

< E moartea pentru ear !

»
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Ce vuet bubuesce r . . Ascult ! tunul tun
In muni la Solferino, i vile resun

!

Armatele dumane s'au întâlnit în zori

Precum într'o furtun doî mari' i negri norT,

Lovire fulgerând, grea, lung i cumplit

!

Pe miî de evii ese uciderea 'nmiit,

i 'n rangurile rupte sbor gloniî vîjîind,

i 'n ele baioneta strpunge zinghenind.

Cad trupuri peste trupuri grmad, sângerate,

i tot remân în urm, ca spicurî secerate,

Dar alte iruri noue îeau rang în locul lor,

i, tot sccjend, se 'ncrunt în aprigul omor!

Precum un lan de valuri pe marea albstrie,

Cavalerimea 'n linii se 'ntinde pe câmpie
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i 'n pedestrimea deas ce 'mproac foc fioros,

S'arunc 'n sbor de moarte cu tropot sgomotos,

Eat Francezii sprintenî i veseli în resboae!

\^ictoria de dinii în veci nu se îndoae.

Et colo, pe munte, voinicii Bersalîerî

Ce mersf tot înainte ca vechii cavaleri!

Eî se 'ncleteaz 'n lupt cu-a Nemilor armat,

Striofând în foc : treasc Italia liberat 1

Mulî vars a lor sânge pe-al patriei altar.

Dar jertfa lor sublim nu este în zadar

!

Dumanul se retrage învins ! . . i 'nvingtoare

Lucesc în Solferino stindarde tricoloare

!
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III.

BERSALIERUL MURIND

Pe patul durereî un tîner rnit

Iî perde-al lut sânge.

Aproape de dînsul un inger mâhnit

Vegheaz i plânge.

Oteanul e palid! El pare murind

L'a lampeî lumin,

Dar ochiu-î s'aprinde la înger privind

i peptu-î suspin.

El mâna-î întinde c'un zimbet duios,

Cu-o slab micare.

i glasu-î de moarte, adine, mângios,

îî (^ice 'n oftare:

O ! fiin drgla ! aî avut cuvînt a-mî c^ice

C pe lume nu-î nimica maî sublim i mai ferice

Decât sfînta legtur, decât sfinta înfrire

Ce unesce-amorul ginga cu a patriei iubire

!
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Las lacrimile tale ca un limpede isvor

S re'nvie-a mea putere in momentul când eu mor,

Ca s pot a-î spune înc în accente omenescT

Cât de mult tu eti iubit, cât de mult sciî s îubescî

!

O simire-atât de 'nalt precum e a ta simire

Intre îngeri i 'ntre oameni terge orî ce osebire.

Ea-mî insufl 'n oara moreî dor aprins de nou vîa,

S te v'ed încoronat de Italia mrea!

O! Lucie, o! Madon coborît pre pmînt!

Nobile fiinî ca tine rare-au fost i rare sint,

Dar un suflet patriotic ca s scie-a se jertfi

Precum scie al teii suflet, nici nu este, nici va fi 1

îî aduci aminte, spune, de Florena, de o noapte.

De o dulce serenad, de-ale noastre blânde oapte?

I
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Ah ! îmî pare c'aud înc preioasele-î cuvinte

Jlind patria 'n sclavie ! Spune-tnî, îî aduci aminte ?

Nu, nu plânge. O! nu c^ice c 'n mormînt tu m'aî împins,

Cci în inima mea jun focul sfînt tu l'aî aprins.

Tu m'aî pus pe mîndra cale dea me face cu onor

Demn de patria-mî iubit, demn de scumpul teu amor

!

Stî, ascult ! eara 'ntreag cânt'' un vers de libertate !

Ah ! o vie fericire me cuprinde, me strbate.

Vin' s 'ng-enunchem, s qlicem într'o vecînic unire

De credin, de sperare, de amor ^i de gândire:

«O! cereasc Provedin ! sfarm cruda tiranie

<Ce Veneiei regine pune lanurî de robie.

«i din Alpî cu frunte nalt pân 'n mare-Adriatic

«D putere eriî mele care ast(;lî se ridic!
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Pe patul durereî olteanul cc^end

Muri cu-o zimbire.

Trista luî iubit remase gemend,

Fr de simire.

Ado(^î o cruce plecat de vint

Albîâ în câmpie.

Sub ea doue trupurî zceau în mormint

Pentru vecmicie ! . .

Italia-î mam ! de aî seî copii

Iî aduce-aminte
;

Ea a ntins covoare esute n flori viî

Pe-a lor oseminte !

Milano. — 1859.



XLI

LA POEII ROMAnÎ
PE ALBUMUL PRINCESEI A. GHICA

Orecum în var dulci pserele

Sosesc voYos,

i pe un arbor cuprins de ele

Cânt frumos

;

Venii aice cu-a voastre lire

Voî ce avei

Pe frunte raze de nemurire,

O ! junT poei

!
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Voî, care 'n focul ce ve strbate

Visai cu dor

Gloriî, plcere i libertate

i dulce-amor !

Venii s'aduceî o închinare

De nobili fiî

Celor ce eriî au dat salvare

In vijelii.

Cântai trecutul ce se mîndresce

De-aî seî eroi,

'a crui raz se respândesce

Lin peste noT.

Cântai Unirea, fala strbun,

Cu glas sonor,

Cci poesia adânc resun

Intre popor !

Cântai, cci lumea trece, dispare.

Visele per,

Ins' a juniei dalb cântare

Sboar la cer.

4J/J4. — Alecsandri.— Poesiî, 1. 27
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'acolo merge de se unesce

Cu sfîntul cor

Ce în lumin cânt, slvesce

Pe Creator . . .

Când mâna morii rece s'apas

Pe-al vîeii fir,

Dulce-î cântarea ce 'n inimî las

Un suv^enir !

Bucurescî. — 1860.



XLn

LACUL DE COMO

SONET
PE ALBUMUL PRINXESE' C. CONACHI-VOGORIDI

Tn lacul de Como e unda senin

Ca cerul albastru ivit pintre norî.

în gîuru-î se ntinde un raiu de grdin
Ce vars pe malurî bucheturî de florT.

Frumoasele villa, zimbind în lumin,

Se 'nir sub dealuri ca scumpe comori,

i 'n umbra de arbori ce 'n ap se 'nclin

Trec barce uoare cu juni cltori.
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Pe mal o copil se primbla 'n recoare.

Un flutur de aur s'alint la soare

i cat-a se pune pe albul eî sin.

O! lac! o! minune! Ferice, ferice

De cine-î închide aripele-aice,

Ca fluturul vesel pe floarea de crin!



XLIII

ROMAN
PE ALBUMUL D-NEI M. D.

T\raga mea, a noastr vTa
E ca pomul cu verdea

Ce d umbr, ce d flori

Tinerilor cltori.

Draga mea, amoru 'n via
l

E ca dulcea cântrea

'l
Ce se 'ngân cu-al eî dor

V Sus, în pomul roditor.
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Draga mea, amor i via
Simt a îerneî rece ghea.
Omul merge la mormînt,

Pomul cade pe pmînt.

Dar cât le remâne vîa
Tot suspin cu dulcea
Suvenirul scump în om,

Pserica dulce 'n pom.



i

XLIV

CRINUL
FE ALBUMUL D-REI CÂMPINEANU

Oe când steaua se oglind

In isvorul tînuit,

Crinul merge de colind

Câmpul verde i 'nflorit.

i în cupa lui adun
Lacrimî albe de pe florî

Ce cu razele din lun

Se srut, dulci surori.
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Ear când soarele s'aprinde

Pe al ceruluî altar,

Crinul vesel îî întinde

Cupa-î de mrgritar.

Astfel tu, copil dalb.

Când în lume te ivescî.

Culegi rou dulce, alb,

De pe crinii sufletesci

;

i când cerul în lumin
Te deteapt despre zori,

A ta inim-î închin

Virginalele-î comori

!

Bucurescî. — 1860.
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XLV

CHRISTOS A înviat

/^hristos mântuitorul din mori a înviat

i fruntea-î ca un soare,

Lucind peste popoare,

Fiert de nemurire în lume-a 'mprtiat.

Christos, )eul credineî, eit-a din mormînt

!

'a sa reînviere

Ne-arat c nu pere

Dreptatea i credina i adeverul sfînt

!
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Christos e viu ! Ca dînsul, o ! voT ce suferii

In lanuri de robie,

Curînd la vîa vie

Din umbra trist-a morii vei fi cu toi eiî!

Polonie strivit sub aprigul picior

A tiraniei crude,

Curagiu ! în cer s'aude

Un imn de re'nviere, un glas prevestitor.

Curagiu ! Deschi(^end ast(^î a vecînicieî porî,

Mântuitorul vine,

Polonie, spre tine.

S te ridice falnic cu dînsul dintre mori !
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ÎNIR-TE-MRGRITE

LEGENDA
DEDICAT D-NEI ZOE CANTACUZIN.

TT'reî copile de 'mperat

Stau într'un mre palat

înirând la scumpe salbe

De mrgritare albe.

Ear o pasere mîastr
Vine vesel la fereastr

i, btend din aripioare,

)ice, blând cuvînttoare :



428 INIR-TE-MRGRITE

— «Bine, bine v'am gsit

; D'albe flori din resrit

!

— «Bine-aî venit de la raiu

« Psrea cu dulce graiu 1

— «Eli sosesc cu primvara

«Ca s me întorc cu vara
;

«'acum vin pe-al vostru plaiii

«Aducend luna luî Maiu,

«Luna cea de lcrimioare

«i de doruri îubitoare,

«i o dalb de poveste

«Cum n'a fost i nu maî este!

— «Psric, spune, spune

«Cea poveste de minune,

«C i-om face noî trei salbe

«De mrgritare albe.»

« înir-te-mrgrite

«Pe lungi fire aurite

«Ca o hor luminoas,

«Ca povestea mea duîoas

:

Fost-a fost în lume-odat

Mândruli, dulce fat,

i la chip fermectoare

De puteai cta la soare,
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Ear la ochitorii seî

i la fa-î nu putei

!

Florile îî (^iceau floare,

Stelele, stea lucitoare,

încât vecînic flori i stele

Se certau noaptea 'ntre ele !

Eat n fapt de diminea
C pe câmpul de verdea
Copilita, cu-alte doue,

Se primbla, torcând prin rou.

Una (^ice: «Am visat

«De-un fecior de împerat

!

«Dac'ar fi acum s vie

«S m'aleag de soie,

«I-a aduce eu în dar

«Un oîman de armsar

«Care sboar, care sare

«Peste muni i peste mare

«i încungîur pmîntul

«Maî uor chfar decât vîntul!»

Alta ^ice: «Sorioare!

«Eu î-a ese 'n foc de soare

«O cme 'n ^ece ie

«Cu descântec! prin altie,

«Ca s-î fie de noroc

«i s-1 apere de foc
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«i de patimi sufletescT

«i de boalele trupeei!»

Ear frumoasa copilit

)ice astfel din guri

:

— «Eu î-a face doî fecîorf,

«Doî de gemen friori

«Cu cosiele-aurite

«i cu feele 'nflorite,

«De n'ar fi alii ca eî

«Drgloî i frumuel,

«Cci ar fi strlucitori

< Ca doî ochi veselitorî !

»

— «De mi-î face-aa copii,

«Tu, mireasa mea s fiî

!

()ice-atunce mîndrul Craiii

Ce vîn pe verde plaiu.)

«Tu s fiî a mea mireas,

«A mea dulce 'mperteas !

s<Tu, minune 'ncânttoare

«Care eti rupt din soare!»

Copilita 'n fericire

St ptruns de uimire.

Ochiî gali i se 'nchid,

Degetele-î se deschid,

Fusu-î pic, firu-î perde.

i ea cade 'n earba verde.
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Ear craiul tinerel

O îea 'n brae uurel,

i cu gingaiul odor

Salt pe-al seii cal uor.

Calul falnic se 'ncordeaz,

Sare, sboar i necheaz;

El nechezul n'a sfârit,

La palat c'a i sosit 1

apte ^ileabeâ trecea,

Mare nunt se fcea

Cu nuntai nenumeraî,

Cum se cade la 'mperaf,

De-au mers vestea 'n deprtri,

Peste noue erî i mri 1

Fost-au fa Crai vestii

Cu coroane mpodobiî

i vestite 'mpertese

Tot frumoase i alese.

Fost-au înc la serbare

Oaspei mari de spîmântare,

Urieî cu negre semne,

Sfarm-peatr, Strîmb-lemne,

Zmei cu ochii sângeroi

i vitejii Feî-frumoî

!
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Dar din toi nuntaii cine

Respândeâ maî viî lumine ?

Dulce-a Craiului mireas,

Tînera împerteas,

Care ochii farmec

De zimbîâ sad de juca.

Blândul zimbet al copilei

Lumin ca faptul c^ileT,

'al eî joc prea un sbor

De alb flutur sprinteîor.

Fost-am înc i eu fa
La cea nunt mult mrea,
i de atunci tot me gândesc

Cam visat un vis ceresc

!

; Inir-te-mrgrite

Pe lungi fire aurite,

: Precum irul din poveste,

;C 'nainte mult maî este:

Trecu luna, trecu doue.

Trecu cincî, trecur noue

Doamna nscîi doî fecîori

Doî de gemen friorî.
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Cu cosie poleite

i cu fee Înflorite

De preau strlucitori

Ca doi ochi veselitorî ! .

Alei ! mândre sorioare

!

Putei VOI a-mi spune oare

Ce-î maî bun în ast via
Ca iubirea cu dulcea ?

Ce î maî sfint .i maî alin

Ca mama cu prunc la sin?

Ce-î maî drag i maî plcut

Ca pruncuul nou nscut? . .

Mama Doamn fericit,

Cu doî pruncî împodobit,

îî inea duios la sin

Ca doî fluturî pe un crin,

i din pietele-i cu soare

Le fcea învelitoare

i pe brae-î, ca s-î culce,

Le fcea un leagn dulce.

Ea-î priviâ i (^i i noapte,

Le grîâ cu blânde oapte,

i, privindu î, se uîmîâ ! . .

Ea-î trezîâ i-î adorniîâ,
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I-adormîâ tot în cântri

i-Î trezîa în srutri.

Când era pe adormire,

Le cânta cu 'nduîoire :
—

«Nani, nani, copilaî,

« Dragii mamei fecîoraî !

«Mama c v'a legna,

«Cu vers dulce v'a 'ngânk,

«'a ruga pe Dumnecjeu

«S ve primble 'n raîul seu.

«S videî, unicii meî,

«Ceruri plinî de curcubeî,

«Ploi de raze i de stele

«Pe câmpii' de viorele.

«'oiu ruga Domnul ceresc

«S ajungei cum doresc,

«Viteji mari i Feî-frumoî.

«Doî luceferi mîngîof.

«Lumea s ve îndrgeasc,

«Dumanii s se 'ngrozeasc,

«S'avei parte i renume,

«S ve mearo' vestea 'n lume

Când era ear pe trezie,

Le cânta în veselie

:



TNIR-TE-MRORITK 435

«Sculaî, sculaT, feii nieî,

< Floricele dalbe!

«C'aîi venit doî îngereî

«în veminte albe,

«îngereî colindtorT,

€ Floricele dalbe,

«Noaptea pe la cânttorî

«Când zorile-s albe,

«i v'aduc pe ar pîoare

c Floricele dalbe,

«Rou sfînt 'nvietoare,

«i cunune albe!»

Aleî ! mândre sorioare !

Nici c se afl sub soare

Fericire maî deplin,

Via dulce maî senin !

Dar ades în lume trece

Vînt de moarte, fior rece.

i pe loc se vestejesce

Tot ce 'n lume ne zimbece

!

Seninul se schimb 'n nori

Viaa 'n noapte fr zori,

Veselia 'n aspre chinurî

i cântrile 'n suspinurî

!
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Eat c 'ntr'o ^i din maiii

Mers-au vestea pân' la raiu

De-aceî gingai friori,

A pmîntuluî comorî,

i toi îngerii în sbor

Aia venit, ascuni de-un nor,

Ca s vad dac sînt

Frai de-aî lor pe-acest pmînt ?

«Dulce-s, Doamne, la privire!

« Ca un vis de fericire !

»

Abeâ (^is-au, i pe loc.

Ca un fulger viii de foc,

Crunt deochîul au ajuns

Pe copif i î-aii strpuni

Copilaii plâng în chin,

Scot guria de la sin.

Cat 'n ochii mamei lor.

Pleac fruntea, cad i mor !

VaT de codrul care-î perde

Freamtul i frunza verde !

Vaî de inima pustie

Ce-aii remas fr' de soie !

Dar amar, amar pe lume

De copiii fr mume.

i de mamele cu dor

Care-î perd copiii lor

!



INIRÂ-TE-MBGRITE 437

III.

« înir-te-mrgrite

«Pe lungi fire aurite

«Precum ^irul din poveste

«C 'nainte mult maî este

Pe copiii 'mbri^aV,

într'un leagn alb culcaT,

Trista mam î-a 'ngropat

Lâng ea, lâng palat,

La fereastra clin grdin,

Sub o tuf de sulcin.

Ear din leagnul de florT

Resrit-au pân 'n zori

Doî bra(^î gemeni de o sam,
Gingai ca un dor de mam,
'au crescut, crescut-au ear
De la zori i pan 'n sear

Pn'au dat s se loveasc

De fereastra 'mperteasc . .

.

— «Frioare, frioare,

« în luntru ce ve(^i oare ?

— «Ved pe mama ! . . Auc^î, frate,

«Gemetele-î necurmate?
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— «Maîculia mea iubit,

«Cât de-amar e rtcit!
— «Ochi-î sînt doue isvoare

«Tot de lacrimî arc^etoare

!

— «Ah! privesce cum ne cat

«Prin cea cas întristat!

— «Cum ne cheam, cum ne plânge

!

«Manile cum i le frânge!

— «Mam, mam, draga noastr,

«Eat-ne icî la fereastr.

«Vin' cu dulce srutat

«i cu dulce dismerdat

«C de mult, amar de noî,

«Ne lipsescî la amîndoî!»

Astfel brac^iî suspinau

'a lor crengi le cltinau

Pe fereastr 'n sala mare . . .

Mama Doamn viii tresare,

Vine-alearg, st, nu crede,

Vede bravii i nu-f vede.

terge iute ochii seî :

— «Dragii meî, drguii meî!

»Voi sînteî, inima-mt (,lice,

«C'aî venit voî ear aice

> Lâng'a mamei dulce sin

«Sfsiat de vecînic chin !
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«Scumpii mamei frumu^eî,

«Copilai, iubiii meîl

«Frig v'afi fost în cel pmînt,

«Pedepsi l-ar Domnul sfînt

!

«'acum nu maî cat nime

«De a voastr frge(,lime,

«Nici ve leagn 'n cântri,

«Nici v'adoarme n srutri!»

— «Tacî, mîcu cu durere,

«C-î aducem mingere.

«Nu jli a noastr soart

«Cerul blând de grij poart,

«i la mori, i la ceî viî,

«i la flori, i la copii.

«Seara primverii cald

«Cu dulci' lacrime ne scald,

«Vintul ne adoarme-uor

» Cu suspin recoritor,

«i stelua seriî, mut,

«Cu-a eî raze ne srut.»
— cCe vorbii de primvar
ci de stele i de sear?

«Nu vedei cumpliii norî

«Cum sosesc fulgertorî?

«N'au^iî cum cerul tun
«i pmîntul cum resun.^

«Vîntul sufl i ve 'ndoae.
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«Pe VOI cade rece ploae...

«Dragii meî, gingaii meî 1

«Cum s-î aper eu pe eî?.

Beata mam n'a sfirit,

Cerul bra^Hî au trsnit

i sub ochiî seî pe loc

I-au aprins în mare foc 1

La pmînt bradiî cdeau,

Cu lung gemet eî ardeau

i spre Doamna ce-î vedea

Crengile i le 'ntindeâ.

Biata mam despletit,

Spîmântat, rtcit,

Pe fereastr se pleca,

Vrend în foc a s'arunc.i
;

Dar deodat ochii seî

Au zrit doue scânteî

Pintre flcri strlucind,

în vzduh uor srind,

Ctr stele tot suind,

'amîndoue pintre ele,

Prefcându-se în stele.

Faa eî l'acea privire,

Strluci de fericire.

Cum s'aprinde alba lun
Dup'o aprig furtun !
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i cu grab 'n veselie

Ese noaptea pe câmpie.

Ea se duse aiurind,

Tot pe sus la cer privind,

Cum se duce neoprit

Dorul cel nemrginit

!

IV.

« In;ir-te-mrgrite

«Pe lungi fire aurite

«Ca duîoasa mea poveste,

<>C 'nainte mult nu este:

Pe cea vale de mohor,

Lâng'un limpede isvor

Mama Doamn st culcat

i cu dragoste tot cat

Când la cerul înstelat,

Unde doru-î au sburat.

Când pe faa apeî line

Unde-a cerului lumine

Se preved, se oglindeaz

i în taîn scânteiaz.

Biata mam 'ncet suspin

i cu-o floare de sulcin

Ea desmeard 'nceti;or

F"aa micului isvor.
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Apoi st, i tot privesce,

Apa când se limpe^esce,

Care stele maî înteî

Au s eas 'n faa eî?

Umbra nopii de pe vale

Se ptrunde de-a eî jale

i ascult în tcere

opta-î plin de durere.

Mama stelele descânt

i, plângând, tot astfel cânt

«Câte stele sînt pe cer

«Pân 'n ^iu toate per,

«Numai doue-s stttoare

«Pân' la resrit de soare,

«i îngân dorul meii...

«Coborî-le-ar Dumne(^eu !

«Stelioare, blânde stele,

(' Ochiorî inimeî mele 1

«Pre pmînt voî v'aî închis

«i în cerurî v'aî deschis

«S priviî la dorul meii ...

«Coborî-v'ar Dumnec^eu

!
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«Bine v'a fi voue, bine,

«In cel raiii cu viî luniine,

«Dar nici raiul nu e lin

«Ca al mamei dulce sin !

«Ah! copiî, la sinul meu

«Coborî-v'ar Dumnec^eu !»

O ! minune ! sus în cer

Doue stele eat per I

i cu sborul de sgeat
Prin vzduh eat-le, eat
C vin iute spre câmpie,

Lsând urm argintie,

Pân' ce cad lâng isvor

într'un lung mnos ogor,

i se fac din doue stele

Doue mrgritarele . . .

Cine n lume, cine poate

Mrile s le înnoate,

Codriî vechi s mi-î ptrunde

Ca s numere-a lor frun<^er

Cine poate-aveâ aflare

Câte valuri sînt pe mare.

Câte raze sînt în soare,

Cât parfum e într'o floare ?
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Numai dorul mamei poate

S ptrund 'n lume toate,

Ca s afle mîngere

La cumplita sa durere !

Astfel Doamna, ca 'ntr'un rîu.

Intr 'n lanul cel de grîii,

,i tot cat ne 'ncetat

Stelele care-au picat.

Spic de spic ea îl culege,

Grâu 'n palme îl alege

i-1 srut i-1 desmeardS,

Copilaii s nuî peard !

)i de var pân 'n sear

Ea din lan nu ese-afara,

Spicuesce, spicuesce.

De odihn nici gândesce

!

Ear când lanul s'au sfîr^it,

Eat, Doamne ! c'au gsit

într'un spic frumos i mare

Doue mici mrgritare !

i de-atuncî mama duîoas

în rpirea-î drgstoas
Tot înir, vistoare,

Preioasele odoare.

i la sinu-î tot le strînge,

Apoi rîde, apoi plânge,



I
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I,e desir când i când

i le 'nir ear cântând :

•<înir-te mrgrite
«Pe lungî fire aurite,

«Precum lacrimile mele

«Pe lungî raze de la stele!

«înirate mrgrite
«Pe lungî fire aurite,

V Ca i aniî meî de jale

<Pe-a durereî trist cale!

«Inir-te mrgrite
*Pe lungî fire aurite,

«Pân' ce dorul bîeteî mume
«Va 'nceta dea plânge 'n lume!»

Mircescî.
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NOTE

MRGRITARELE

Rotnâniî de peste Milcov numesc mrgritarele albele fiîce

ale primveriY, care în Moldova poart numele de lcrimToare.

I. Deteptarea României. (Pag. 257).

Aceast posie nu a fost publicat în ediia I-a a Doinelor,

fiind-câ volumul tiprit în Paris avea a trece prin Austria pentru

ca s intre în România.

III. Moul i Secuiul. (Pag. 274).

Maghîarii numesc pre Românit de la munte Moi, de pre

moul lor de pSr.

Sciut este c în crâncena lupt dintre Români i Maghtart

la 1848, acett din urm afi gsit peirea lor în munit sSlbatict
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aî Ardealului. Un fapt interesant i care mi-a dat ideea acestei

compuneri este c, precum eroii lut Omir, atât Românii cât i
dumnit lor îi adresau desfide i ameninri înainte de a se

încera la lupt.

IX. Muntele de foc. (Pag. 298).

în muniY ApeninY, între Giogo i Filigare, aproape de satul

Petra Mala, exist un fenomen vulcanic foarte curios de obser-

vat. Pe surfaa vîrfului unuT deal numit Munte de foc, es

din pmînt nenumrate limbi de foc care ard necontenit, res-

pândind noaptea lumint fantastice pe stâncile i pdurile de pe

impregtur. (Ve^î în Salba literar articolul intitulat : Monte di /o).

XII. iahtul. (Pag. 307).

Un soiu de vase plu'.itoare, micî, sprintene, elegante, i care

serv pentru primblri pe mare.

XIII. O noapte la Alhambra. (Pag. 310).

Alhambra : Palat de marmur zidit în stilul Maur cel mat mi-

nunat. El era saraiul Sultanilor Mauri cari au domnit la Grenada.

Fiîc a lui Boabdil. (Pag. 311).

Cel de pe urm Sultan Maur din Grenada.

i '« a Leilor fntn. (Pag. 312).

Basin de marmur alba aezat pe 12 let sculptai, i care

se afl în mijlocul unut salon mare descoperit i înconglurat de

galerit cu coloane,

O duioas biulbîulin. (Pag. 313).

Arabit numesc privighitoarea Biulbiul.
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XIV. Seguidil. (Pag. 316).

Unele cântice poporale din Spania se numescii seguidile.

De la Siera Nevada.

Lanul de muni ce se ridic aproape de Grenada.

XV. El R'baa. (Pag. 318).

EI R'baa însemneaz în limba arab cal cincar, în toat

frumuseea i puterea sa,

La Allah, illa AllaJi.

Adic nu este alt Dumnezeu decât Allah, i Mohamed eite

profetul seu.

XVII. N. Blcescu, murind. (Pag. 323).

Mult jlitul N. Blcescu, autorul a mai multor scrierf isto-

rice de mare însemntate, frate iubit a tuturor celor ce l-aîi cu-

noscut, s'a svîrit din viea la Palerma în 28 Noemvrie 1852.

XX. Banul Mrcin. (Pag. 333).

in timpul Regelut Franciet Philippe de l'alois, strmoul

poetului frances Ronsar s'a dus din România la Paris ca s'agîute

Regelui în lupta sa cu Englezii. Remâind apoi în Francia i ru-

dindu-se cu cele raaî nobile familit, el t-a schimbat numele de

Mrcin în Ronsar, de la cuvîntul frances ronce, care însem-

neaz miircin.

XXII. Drago. (Pag. 341).

Dup tradiia poporal, Drago a venit din .Ardeal i a po-
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posit înlr'o vale numit Câmpul luî Drago, ce se gsesce între

Bacu i Pealra.

Asemene se pretinde c bourul Moldovei represent capul

unui Zimbru ucis de Drago la desclecarea luî în ear, în se-

colul Xin. Bour însemneaz Boul Urus.

XXVI. Visul lui Petru Rare. (Pag. 36).

Acest Domn a fost fiu bastard a lui tefan cel mare. Mama

luî er veduva unut pescar; i însui Petru era cunoscut sub nu-

mele de Maja, pan a nu se sui pe tron.

XXXVII. La Palestre. (Pag. 397).

La crunta lovire de la Palestro regele Victor Emanoil a f-

cut atâte minunî de vitejie, c regimentul dfe Zuavi francesî î-a

decretat rangul de Caporal. Se (;lice c Regele e raaî mândru de

acest titlu câtigat pe câmpul glorieî, decât de acel de Rege do-

bândit prin motenire. Italieniî numesc pe Victor Emanoil : ii

Re galantuomo !

XLVI. înir-te-mrgrite. (Pag. 427).

Oaspei viarî de spimntare. (Pag. 431).

Povetile poporale sunt pline de fiinî fantastice, precum

Urieî, Feî-frumoî carit se lupt cu Zmeii pentru fete de îm-

pSraî, Sfarm-peatr ce macin stâncile ca s turbure pîraele,

Strîmb-lemne care îndoae copacii codrilor... etc.
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